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 عامة  مقدمة 

فهو أحد املوارد النادرة التي يجب أن يحسن  اإلدارةيعتبر موضوع الوقت من املوضوعات الهامة في مجال        

أن تكون له بصمة في مسيرة حياته الشخصية باعتباره السبيل الوحيد لبلوغ  اإلنسانما أراد  إذااستغاللها 

و بشكل متساوي و لهذا يجب أن األهداف و تحقيق الغايات ، والوقت هو مورد متاح ألي شخص دون استثناء 

 يستغل بشكل جيد .

الفعالة للوقت تتطلب دراسة و برمجة و تخطيط و تحليل و تسجيل دقيق ملختلف النشاطات و  اإلدارةو         

الوقت يعتبر  إدارةاملتطلبات الالزم تنفيذها بشكل خاص بالنسبة لألعمال التي تتطلب مهارات و كفاءات، وسوء 

الة قلق و توتر و انفعال و ضغوط العمل الذي يجعل الفرد يعيش في ح إلىمن املظاهر السلوكية التي قد تؤدي 

أخذنا  إذاؤثر على صفائه الذهني و النفس ي و البدني و مواقفهم تجاه عملهم و منظماتهم خاصة يغضب مما 

 بعين االعتبار أن العاملين يقضون جزءا كبيرا من حياتهم في تلك املنظمات و بيئاتها .

أنه في األساس يعود للفرد ذاته في بيئة العمل ،من  إاليرتبط كثيرا ارتفاع مستوى الضغط بأعباء العمل         

 وإنماقد ال يرتبط بزيادة أو نقصان املهام، الوقت  إدارةحيث عدم قدرته عل تنظيم وقته . لذا فان سوء 

بالشخص ذاته نتيجة لعدم قدرته على تنظيم وقته أثناء العمل فان أداءه ملهامه يختلف من مهمة ألخرى لذا قد 

بسبب ذاته أو بسبب املهمة أو بسبب اآلخرين، و هذا خلل  إماالفرد أن يتحكم في وقت أداء مهامه ال يستطيع 

يترتب عليه تفاقم مستوى الضغط و تترتب عليه نتائج سلبية كعدم تحقيق الرضا الوظيفي و انخفاض مستوى 

 األداء و زيادة أعباء العمل .

كيفية التوفيق بين حاجات الفرد املتزايدة و متطلباته  إلىي هذه الضغوط تنطلق و يرجع سببها الحقيق        

الشخصية وواجباته و متطلبات حياته العملية .مما يجعل الفرد يشعر باالرتباك و القلق الذي يؤدي الى التأثير 

على صحته النفسية و الجسدية لهذا أصبحت املؤسسات اليوم تراعي هذه الجوانب و حرصها الدائم لتلبية 

تجعل منه عضوا فعاال في مجال عمله و مجتمعه، فان التوزيع  إذالفرد و تأمين حياة سعيدة له، اجات احتي

العادل للوقت للقيام بمختلف األعمال تحت درجات معينة من الضغوط يدفع الفرد الى تحقيق انجازات أكثر و 

 حب االنجاز و املغامرة و الوصول الى األهداف املنشودة . إلىيولد لديهم الدافعية التي تؤدي 

أن مؤسسة السوناطراك مؤسسة كبيرة الحجم و تعتبر القلب النابض للجزائر نظرا لطبيعة نشاطها  باعتبار        

.و هي من املؤسسات التي تشغل أكبر عدد من املوظفين حيث كل مركب يحوي أكثر من وتعدد مهامها و فروعها

 إلىحتمل أن يتعرض موظفيها هذا القدر من املهام و املوظفين فمن امل إدارةموظف فكيف بإمكانها تسيير و 1000

ضغوط مهنية تنظيمية أو شخصية، كما يجب عليهم ممارسة إدارة وقت فعالة للموافقة بين كل هذه املهام و 

 املسؤوليات .

    ومن خالل ما سبق قمنا بطرح اإلشكالية التالية:

 ؟ (GNL1)مركب  ضغوط العمل لدى موظفي مؤسسة سوناطراك ما هو أثر إدارة الوقت على
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  تندرج تحت اإلشكالية الرئيسية األسئلة الفرعية التالية :و       

 إدارة الوقت؟ وما هي أهميتها؟ ةما هي-

 ؟إبعادهاضغوط العمل؟ وما هي  ةماهي-

  ؟على العمال في مؤسسة سوناطراك تأثيرهاالوقت  إدارةكيف تمارس -

  الدراسة ةفرضي

 (GNL1) سوناطراك مركبهناك عالقة ما بين إدارة الوقت و ضغوط العمل ملوظفي مؤسسة  -

  أهمية الدراسة

 تكتسب هذه الدراسة أهميتها من خالل األمور التالية :        

الوقت بكفاءة و فاعلية  فإدارةالوقت عنصرا أساسيا في جميع نشاطات املنظمة بمختلف مستوياتها،  إدارةتعتبر 

وقتهم بشكل  إدارةاألهداف املرجو تحقيقها و ذلك من خالل معرفة املوظفين لكيفية  إلىتمكن من الوصول 

 صحيح يسمح لهم بتحقيق نتائج أفضل.

حساسة التي ينبغي على املنظمة أن تعطيها األولوية و ذلك من يعتبر موضوع ضغوط العمل من املوضوعات ال

خالل التعرف على مسببات الضغوط في مختلف املستويات ووضع استراتيجيات لتفادي تلك املشاكل التي قد 

 تعيق أداء املهام بكفاءة و فاعلية .

 أهداف الدراسة 

 تهدف هذه الدراسة إلى معرفة :     

 الوقت و ضغوط العمل ؛ إدارةمعرفة الخلفية النظرية لكل من  -

 توضيح مختلف االستراتيجيات للتخفيف من ضغوط العمل و الوقاية منها ؛ -

 ؛ (GNL1)الوقت على ضغوط العمل ملوظفي مؤسسة سوناطراك مركب  إدارةتحديد أثر  -

 ؛(GNL1)الوقت و ضغوط العمل لدى موظفي مؤسسة سوناطراك مركب  إدارةتحديد العالقة التي تربط بين  -

 .(GNL1)تحديد مصادر ضغوط العمل التي يتعرض لها موظفي مؤسسة سوناطراك مركب  -

 منهج الدراسة 

تم االعتماد في هذه الدراسة على املنهج الوصفي في الجانب النظري إلدارة الوقت و ضغوط العمل، و املنهج       

 اإلحصائي و التحليلي في الدراسة امليدانية .

 أسباب اختيار املوضوع 

نشاطاتها في مختلف امليادين و املستويات فإنها تحتاج إلى  موضوعية : نظرا لكبر حجم املؤسسات و تعدد أسباب -

وجدنا أنه موضوع ذو  إدارة وقت فعالة، و للحفاظ على موظفيها بالتخفيف من الضغوط املؤثرة على أداءهم. لذا

من جميع النواحي. ومهما يطول الزمن يبقى موضوع حصري و  لفرد و املؤسسةويعود باملنفعة على اأهمية عالية 

 ، كما يجب على املؤسسة أن تعطيه األولوية من أجل تحقيق أفضل النتائج.يستحق الدراسة

نضمام الى الحياة املهنية، فمن الضروري نظرا لكوني متخرجة جديدة و أنا على أبواب اال أسباب شخصية :   -

اكتساب معلومات حول كيفية اإلدارة الفعالة للوقت و االستراتيجيات الواجب إتباعها للتكيف أو التغلب على 

إلى رغبتي بتزويد املؤسسة و املوظفين بأساليب تساعدهم على املوافقة بين الوقت و الضغوط املهنية، إضافة 

 ضغوطات العمل .
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 الدراسة  حدود

 الدراسة في املجاالت التالية : تحددت      

 بلدية بطيوة  والية وهران(GNL1مركب)املجال املكاني : اقتصر املجال املكاني على مؤسسة سوناطراك  -

 07/02/2019 – 07/01/2019املجال الزمني :  -

الوقت في التخفيف من ضغوط العمل من  إدارةتقتصر الدراسة على بيان دور الحدود املوضوعية :  -

 .(GNL1مركب)وجهة نظر مؤسسة سوناطراك 

 الدراسات السابقة 

الوقت، و كذلك ضغوط العمل و العوامل املؤثرة فيها فوجدت الكثير من الدراسات  إدارةاهتم الباحثون بدراسة 

)إدارة الوقت و ضغوط العمل(، فمن خالل هذا قمنا بانتقاء بعض الدراسات التي تناولت هذين املتغيرين 

 تالي : بالعربية و قد تم تناولها بناءا على تسلسلها الزمني من األقدم الى األحدث و تم على النحو ال

بعنوان " أثر ضغوط العمل على أداء العاملين" دراسة  : 1(2009دراسة عيس ى ابراهيم املعشر ) -

التعرف على مستوى ضغوط العمل  هدفت الدراسة الى، على الفنادق األردنية فئة الخمسةتطبيقية 

التي يتعرض لها العاملين في القطاع الفندقي األردني و أثر هذه الضغوط على أدائهم. وقد اعتمد الباحث 

 وقد توصلت الدراسة الى النتائج التالية :  SPSSأسلوب اإلحصاء الوصفي باستخدام برنامج على 

( بين املتغيرين املستقلين α<0.05مستوى داللة ) عند  إحصائيةعدم وجود عالقة معنوية ذات داللة  •

 عبء العمل و الهيكل التنظيمي من جهة و أداء العاملين في تلك الفنادق من جهة أخرى.

( بين املتغيرين املستقلين α<0.05عند مستوى الداللة )  إحصائيةداللة  ذاتيوجد عالقة معنوية  •

 تغير التابع األداء من جهة أخرى .األجور و املكافآت و بيئة العمل من جهة و امل

الوقت و أثرها في مستوى أداء العاملين دراسة  إدارةبعنوان  : 2(2009عبير فوزي الخطيب )دراسة  -

الوقت في مستوى  إدارةتحديد أثر  إلىهدفت الدراسة . ميدانية على شركات االتصاالت الخلوية في األردن

أن هناك أثر  إلىالعاملين في شركات االتصاالت الخلوية في السوق األردني، حيث توصلت الدراسة  أداء

أن تخصيص الوقت على رفع مستوى أداء العاملين، كما أوضحت نتائج الدراسة  إدارةمرتفع لعناصر 

يتأثر زمن لعمل تخطيط للوقت يعد من أهم عوامل حسن إدارة الوقت، وأن مستوى أداء العاملين 

 بشكل مباشر باإلدارة الناجحة للوقت .

بعنوان " دور ادارة الوقت في الحد من ضغوط العمل" : 3( 2016دراسة مداح عودة و لوجان ابتسام ) -

الوقت في الحد من  بمعسكر، حيث هدفت الدراسة الى تحديد دور ادارة Polymaدراسة حالة مؤسسة 

 ، فتوصلت الدراسة الى عدد من النتائج أهمها : Polymaضغوط العمل في مؤسسة 

 الوقت ال تؤثر عكسيا على ضغوط العمل بشكل عام ؛ إدارة •

 الوقت ال تساهم في التخفيض من ضغوط العمل بشكل عام ، اال على بعد الضغوط الشخصية ؛ إدارة •

 جيدة للوقت تنخفض الضغوط الشخصية . إدارةانت هناك ككلما  •

                                                           
 . 2009ماجستير، األردن، جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا، رسالة ، عيس ى ابراهيم املعشر، أثر ضغوط العمل على أداء العاملين  1
 2009، ، رسالة ماجستير، األردن، جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا،بعنوان إدارة الوقت و أثرها في مستوى أداء العاملينعبير فوزي الخطيب،  2
 2016، رسالة ماستر، جامعة معسكر،الوقت في الحد من ضغوط العمل دور ادارةمداح عودة و لوجان ابتسام،   3
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 هيكل الدراسة 

 :بمختلف جوانب موضوع الدراسة، قمنا بتقسيم الدراسة الى ثالثة فصول  اإلملاممن أجل 

الوقت و الذي يعني االستخدام الرشيد للوقت وقسم هذا الفصل الى عدد من  إدارةيضم الفصل األول          

الفعالة للوقت و هذا يتطلب التخطيط الجيد  اإلدارة أساليبالتي تضم مطالب  إلىوكل مبحث يقسم  املباحث

الثقة بالنفس و للمهام و تصنيفها حسب األولوية،وآثارها التي  تعود على الفرد و املنظمة باملنفعة من خالل زيادة 

 تحقيق األهداف املرجوة.

ى أما الفصل الثاني املتمثل في ضغوط العمل الذي هو استجابة ذاتية ناتجة عن تفاعل الفرد مع القو         

الخارجية في بيئة العمل، وقسم هذا الفصل الى مجموعة من املباحث و املطالب املتمثلة في مصادر ضغوط 

 هذه الضغوط و االستراتيجيات التي تساعد في الحد أو التقليل منها . ارالى أثتم التطرق  ثم،العمل

حول اثر ادارة الوقت  (GNL1مركب)للتوضيح أكثر في املوضوع قمنا بالدراسة امليدانية في مؤسسة سوناطراك 

و أداة على ضغوط العمل و هذا ما يبينه الفصل الثالث الذي تناولنا فيه التعريف بميدان الدراسة و منهجية 

مناقشة هذه النتائج  أخيراالوصفي ملجتمع الدراسة و يليه عرض وتحليل النتائج و  اإلطار إلى إضافةالدراسة 

 ملعرفة مدى تأثير املتغيرين .
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  : تم�يد 

الوقت الذي ارتبط �ش�ل  إدارةفقد برز مف�وم ، ��سانسلبية مع مختلف �شاط و ايجابية أللوقت عالقة       

�ل جزء من  إ��يتم�� بتخللھ و ، ف�أ�م مورد من موارد �ذه العمليةو ذلك ألن الوقت � �دار�ةمباشر بالعملية 

أجزا��ا، كما تزداد أ�مية الوقت بال�سبة للموظف باعتباره أحد الر�ائز ال�� يقع ع�� عاتقھ �� تحقيق أ�داف 

  .مبادئھو  عن طر�ق تب�� مفا�يمھ ال ي�س�� لھ ذلك إال بإدارتھ ملورد الوقتو  املنظمة

ال  �بداعو  فالنجاح أعمال�م، إدارةن ��تم ��ا املديرون �� الوقت من �ساسيات ال�� يجب أ إدارة�عت�� و     

إال إذا تم �� حدود الوقت ا��دد لتحقيق تلك ��داف، فعلينا استغالل �ذا الوقت أفضل استغالل يتحقق 

  . �نتاجيةو  لتحس�ن �داء

  :ما ي��  إ��سوف نتطرق �� �ذا الفصل  من خالل �ذاو  

  الوقت؛عموميات حول إدارة  - 1

 ؛مرتكزات حول إدارة الوقت  - 2

  . أساسيات حول إدارة الوقت - 3
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  عموميات حول إدارة الوقت  .1

الوقت من أ�م و  ،�ستمرارو  البقاء، ذلك ��دف النموو  �س�� �ل منظمة ا�� استغالل موارد�ا �ش�ل فعال      

لد��م و  إدارتھ،و � أ��م يختلفون �� كيفية استغالل إال، �ذه املوارد ،فرغم أنھ متاح ل��ميع بالقدر نفسھ

  . مظا�ر عديدة إلضاعتھ

  مف�وم الوقت  .1- 1

مورد م�م البد من استغاللھ �� و ف�، الذي يجب استغاللھ بكفاءةو  �عت�� الوقت من أغ�� املوارد �� املنظمة       

متوفر و  رغم أنھ متاحو  ،القيمة فالوقت عنصر ناذر غا��التخطيط لالستفادة منھ �� املستقبل و  ا��اضر

 ،يذ�ب ا�� غ�� رجعةو  نھ يم��� إ�� غ�� عودةفعندما يذ�ب الوقت فافانھ غ�� قابل للعودة من جديد، ، ل��ميع

لكنھ ، ال�لمات �� اللغة ال�� يف�م�ا �ل ��صأحدث و فالوقت �.رغم ذلك فإننا �عاملھ بأنھ ال قيمة لھ و 

من الصعب و  .أن مف�وم الوقت عال�� فان �ل ��ص لديھ �عر�فھ ا��اص لھ  بالرغمو  ،يصعب عليھ تحديد�ا

فمنذ زمن قديم رأى العلماء أن ، �عض خصائصھ إدراك م�انباإل لكن و  ،دقيق للوقتو  تقديم �عر�ف محدد

الوقت فانھ يمكن قياس الوقت ب��م انجازاتھ ال�� يحقق�ا �ل منا خالل �ذا . �سرعة محددة ثابتة الوقت يمر 

تمثل مش�لة إدارة الوقت مش�لة العصر الذي �ع�شھ سواء �� حياتنا و  ،ل��صيةا�� حياتھ و سواء �� العمل أ

  1الوظيفية و  العائلية أ

  الوقت  إدارةمف�وم  .2- 1

تبعا الختالف الظوا�ر ال�� �ش�� ، �ناك مفا�يم مختلفة للوقت تختلف عن �عض�ا البعض اختالفا جو�ر�ا        

ال و ،ف�إ�سانو  م�انو  الشاملة ألي زمانمن �نا ي�ب�ن أن مف�وم إدارة الوقت من املفا�يم و  .إل��ا �ذه املفا�يم 

  .أخرزمان دون و ال يقتصر ع�� م�ان أو  دون غ��ه إ�سانيقتصر ع�� 

أي الوقت املتبقي من ساعات اليوم ، قت العملو  الوقت ع�� الوقت ا��اص ز�ادة ع�� إدارة�شمل مف�وم         

جود عملية مستمرة من و  بالوقت �� ا��الت�ن، من خالل �دارةارتبطت �لمة  إذا، �عد ان��اء ف��ة العمل ا��ددة

ف��ة زمنية محددة ��دف التقييم املستمر  ل�ل ال�شاطات ال�� يقوم ��ا ال��ص خالل و  التحليلو  التخطيط

  .تحقيق فاعلية مرتفعة �� استغالل �ذا الوقت املتاح للوصول ا�� ��داف امل�شودة  إ��

كما يختلف ، موظائف�و  طبيعةو  احتياجا��مو  دوافع�مو  فراد� الوقت باختالف  إدارةيختلف مف�وم و        

  2. من ثقافة إ�� أخرى و  تقدير قيمة الوقت من مجتمع ألخر

                                                           
1
  .19،ص 2009التوز�ع ،و  دار الثقافة لل�شر،علوان ، نجوى رمضان احميد ، ادارة الوقت ، الطبعة �و�� ، ، عمان  قاسم نايف 

  .21نفس املرجع السابق ،ص  2
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قتھ قبل الشروع و  إ��من يبدأ بالنظر و أن املدير الفعال �و  إدارة الذات"�� و  إدارة الوقت DRUCHERعرف  -

  " أن الوقت من أ�م املوارد فان لم تتم إدارتھ لن يتم إدارة ���ء أخرو  �� م�ماتھ

اس�ثمار  الزمن �ش�ل و  �ستخدام الرشيد للوقتفن و  علم" ا��ض��ي إدارة الوقت ��   EL KHEDIRIعرف  -

  1."�� إدارة ألنذر عنصر متاح للمشروعو  ،املتا�عةو  التنظيمو  �� عملية قائمة ع�� التخطيطو  ،فعال

ال�� �ع�� عمل �شياء و  ع�� مف�وم  الفعالية �� إدارة الوقت تؤكدو  من خالل التعار�ف يالحظ أ��ا تجمعو  

ح�� نحسن إدارة الوقت �� املستقبل علينا أن نقوم بتخطيط ذلك �� و  ،بالطر�قة ال��يحةال��يحة 

ع�� أساس أن إدارة الوقت �� إدارة ، عملية التخطيط �ع�� السيطرة الشبھ ال�املة ع�� �ل ���ءو  ،ا��اضر

  .أنذر عنصر متاح للمشروع 

 أ�مية إدارة الوقت  .3- 1

  :  2تكمن أ�مية إدارة الوقت ��       

، العامل�نو  ي �عدا ارتقائيا للعملالفعالة للموارد ال�شر�ة ،بحيث �عطو  أ��ا تت�� من خالل �دارة السليمة  - أ

 ؛صوال إ�� أك�� �نجازات و  الفاعليةو  �متاعو  إضافة إ�� �شباع

و  التطو�ر �داري و  �� دفع عمليات التنميةالوقت �� العمل الرس�� أصبح يمثل أحد املداخل الفاعلة  إدارة  - ب

 فعالية؛و  تحقيق أ�داف�ا بكفاءةو  نجاح املؤسسات

أنھ �عت�� أحد و  املتجددةو  أ�مية إدارة الوقت �� املنظمات تت�� من منطلق أن الوقت من املوارد املتاحة  - ج

فانھ يمكن ، حسن استخدامھ ع�� املستوى التنظي�� ك�لو  فإذا تم اس�ثماره، عناصر ال�لفة الغ�� مادية

 الوقت؛�عظيم العائد من إنفاق �ذا 

ز�ادة �حساس باآلخر�ن و  التفعيل ال�شري و  التفاعلو  أساليب املشاركةو  املبكرو  استخدام الت�سيق املسبق  - د

 العامل�ن �� املشروع ؛

 ؛لة �� املؤسسةإقناع القوى العامو  مدى قدر��ا ع�� تحر�كو  ا��ارجيةو  ز�ادة دافعية التحف�� سواء الذاتية أ  - ه

 .أقل�ا ج�دا لتحقيق �نجازات املطلو�ة و  أفضل السبل إ��سالمة التوجيھ �يجا�ي   - و

  

  

 

                                                           
1
  .35،ص  2008التوز�ع ، و  مؤسسة رؤ�ة لل�شر،دوجالس، ادارة الوقت ، الطبعة �و�� .دوجالس ، دونا ان.م��يل ان 

  . 13-11،ص  �2007جتماعات ، الطبعة �و�� ، دار الدجلة ،و  سليم جلدة ،سامي دمحم �شام ، فن ادارة الوقت 2
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   أ�عاد إدارة الوقت  .4- 1

  :  1تتمثل م�ارات إدارة الوقت فيما ي��        

استخدامھ �ش�ل متوازن ب�ن و  الوقت �ش�ل رشيد إلدارةالرئ�سية و  �عت�� أحد التكتي�ات ال�امة: التخطيط   - أ

التوقيتات املناسبة و  تحديد ا��داول الزمنيةو  أحد عوامل نجاح أي خطة ه إن. جميع مراحل التخطيط 

ادت ف��ة التخطيط النجاز م�مة معينة ،�لما قلة يقال أنھ �لما  ز و  ،النجاز �عمال املطلو�ة تحت مظلة ا��طة

 ف�� الوقت ؛مما يؤدي بدوره إ�� تو ، ف��ة التنفيذ

و  ف�� عملية رئ�سية لتفاعل �فراد، تمثل عملية �تصال حاجة اجتماعية أساسية لإل�سان: �تصال   - ب

التوقيت املناسب من العوامل ال�امة و  و�كذا �عد استخدام الوقت.ا��ضارات مع �عض�ا البعض و  ا��ماعات

 �� عملية �تصال ؛ 

رئ�س العمل ملساعدة املرؤوس�ن ع�� التغلب ع�� ما يواج��م و املشرف أعبارة عن ا���ود ال�� يبدل�ا :�شراف   - ج

بالتا�� يمكن أن نقول أن ممارسة و  .�فضل و ع�� النح موظائف�و  ع�� أداءو  ،من املشكالت أثناء العمل

ع�� ة مساعدة لتدر�ب املشرف عل��م أداو  ،املشرف عليھو  الفعال يحقق توف��ا لوقت �ل من املشرف �شراف

 .حسن إدار��م لوق��م 

�ع�� ب�ساطة شديدة التنازل عن جزء و �و  النا��ة �دارةتفو�ض السلطة من املبادئ �ساسية �� : التفو�ض   - د

حيث ي�ون ، التفرغ إ�� �عمال �دار�ة �ساسيةو  ،من سلطات املدير للمرؤوس�ن النجاز �عض �عمال

 ل�س للمسؤولية ؛و  للسلطة التفو�ض

املدير و  العامل�ن �� كث�� من املنظمات،و  قت املدير�نو  �س��لك �جتماعات جزءا كب��ا من:  إدارة �جتماعات   - و

عندما يتجنب و  ،امل��و  يدير �ذه �جتماعات بالش�ل السليمالنا�� �ستطيع أن يوفر كث�� من الوقت عندما 

  .بمراحل إدارة �جتماعات مضيعات الوقت املرتبطة 

  

  

  

  

  

                                                           
1
، ص،ص  2014ال�شر ، و  امل�ارات، الطبعة الثانية ، القا�رة ،ا��موعة العر�ية للتدر�بو  القواعدو  النصر، ادارة الوقت املف�ومو  مدحت أب 

92،93.  
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 مرتكزات حول إدارة الوقت  .2

حيث يؤكد معظم ، �عت�� إدارة الوقت من �ساسيات ال�� يجب أن ��تم ��ا املدير�ن �� إدارة أعمال�م       

 �نتاجية،بتحس�ن و  باألداء اوثيق الدراسات ال�� تناولت إدارة الوقت أن �دارة الفعالة للوقت ترتبط ارتباطا

 ،لذا يجب استغالل �ذا الوقت أفضل استغالل، فعملية إدارة الوقت �عت�� من النقاط امل�مة لتحقيق ��داف

  .تخطيطھ �ش�ل سليم و  �ذا ال يمكن تحقيقھ إال إذا تمت إدارتھو 

 مبادئ إدارة الوقت  1- 2

  :  1تتمثل مبادئ إدارة الوقت �� ما ي��       

 املبادئ املتعلقة بالتخطيط : 1.1.2

قت الفرد يتضمن أن �عرف كيف �ستخدم و  تخطيط استخدامو  املتاحة،اختيار ب�ن املبادئ و فالتخطيط � 

 :ومن أ�م املبادئ املتعلقة بالتخطيط  .حاليا

���ل و  فأساس تحليل الوقت يتخذ عادة ش�ل جدول يكتب فيھ الفرد �شاطاتھ اليومية:  مبدأ تحليل الوقت   - أ

 مع أوقا��ا ؛ 

قبل ابتداء العمل �� و من الضروري القيام بالتخطيط اليومي �عد ان��اء عمل اليوم أ: مبدأ التخطيط اليومي    - ب

 مع امل�مات ؛ و  بحيث يتالءم مع ��داف قص��ة �جل، اليوم التا��

نجاز تلك �عمال يجب تخصيص الوقت املتوافر �� يوم العمل ال : مبدأ تخصيص الوقت حسب �ولو�ة   - ج

 ذلك حسب أولو���ا ؛و  املطلو�ة

حيث يجب أن ت�ون املرونة من �مور الرئ�سية ال�� تأخذ �� �عتبار عند اختيار ا��طط فيما : مبدأ املرونة   - د

 .التقليل من الوقت املطلوبو  أ يتعلق باستخدام الوقت ال�����، أي أنھ يجب أال يتم �فراط

 املبادئ املتعلقة بالتنظيم  :  2.1.2

أ�م مبادئ و  .ح�� يصبح أك�� فعالية �� اس�ثماره، بي�تھو  ظيفة التنظيم بكيفية تنظيم املدير لوقتھو  ��تم         

  : التنظيم 

تفو�ض �ل �عمال املمكنة بما ي�ناسب مع حدود عمل املدير أمر ضروري لتوف�� الوقت  ان: مبدأ التفو�ض   - أ

�تفاق ع�� و  الوضوحو  فعال يجب أن يتمتع بالدقةاملطلوب للقيام بامل�ام �دار�ة ،ول�ي ي�ون التفو�ض 

 معاي�� �نجاز ؛ 

                                                           
1
   18،ص 2017- 2016و ، دور ادارة الوقت في التخفیف من ضغوط العمل ، مذكرة تخرج لنیل شھادة ماستر ، جامعة بسكرة ،  خدیجة حوح 
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موارد مماثلة النجاز�ا ي�ب�� أن و  ال�� تتطلب ب�ئةو  ،�ل �عمال امل�شا��ة بطبيع��ا: مبدأ تقسيم �شاط العمل   - ب

 تجمع معا �� أقسام من خطة العمل اليومية ؛ 

ترتي��ا و  الوقت أن ي�ون �ناك نوع التحكم �� ال�شاطات إلدارةمن الضروري جدا  :مبدأ التحكم �� املعوقات   - ج

 ؛ع�ا حسب ال�شابھ املوجود بي��اميتجو  بتقسيم ال�شاطاتذلك و  ،بحيث تقل مدة املقاطعات غ�� الضرور�ة

�عمال اليومية ذات الطبيعة الروتي�ية �ش�ل قيمة �سيطة لتحقيق ��داف  إن: مبدأ �قالل من �عمال  - د

 .اس�ثمار أك�� فعالية إ��العامة ي�ب�� التقليل م��ا ح�� نصل 

 املبادئ املتعلقة بالرقابة  :  3.1.2

ال يمكن انجاز �ذه  إذ، تنفيذ ا��طة أمر ضروري لوظيفة الرقابة:  املتا�عة و  مبدأ تنفيذ ا��طة اليومية  - أ

 معيار  تتم مقارنة النتائج املتوقعة بھ ؛ و  الوظيفة إال إذا �ان �ناك خطة أ

 .لوقت ع�� �قل مرة �ل ستة أش�ر حيث يجب إعادة تحليل ا: مبدأ إعادة التحليل   - ب

 1الوقت  إدارةعناصر  .2- 2

و  بالتا�� قائم ع�� رسم س�نار�و�اتو �و  ،املستقبل كما يمكن أن ي�ون فن تحقيق و �: تخطيط الوقت   - أ

العناصر ا��تلفة �� املشروع و  العوامل إخضاعو  املتغ��ات ،و  تصورات ذكية راشدة للتعامل مع الثوابت

تنافسية كفاءتھ بما �ساعد ع�� اك�سابھ مزايا و  املشروع إنتاجيةذلك لرفع و  ،املت�املو  للتوظيف الشامل

 : عمل م���� سليم قائم ع�� خطوات منطقية �� و  فعملية تخطيط الوقت تخضع لفكر. تؤ�لھ لالستمرار

  ؛مراجعة  إ��يحتاج تحديد كم الوقت املتاح لنا �� املستقبل النجاز �عمال املطلو�ة  -

  ؛تغاللھ اسو  نوع ألعمال املطلوب انجاز�ا �� الوقت املتاح لنا استخدامھو  تحديد كم  -

  .ترجمة �عمال املطلوب انجاز�ا ا�� طرق مت�املة من ��داف يتع�ن  الوصول ال��ا  -

لنا الوسائل الفعالة ال��  يقدمو ف�، يقوم التنظيم بدور حيوي متعاظم �ستفادة مع الوقت:  تنظيم الوقت   - ب

 : �ما و  عنصر�ن أساسي�نتنظيم الوقت قائم ع�� و  .�ستطيع ��ا املنظمة تحقيق ��داف ا��ططة 

كذلك و  عمل منصوب عليھ �� ا��طة املوضوعةو  ما يتع�ن أن يقوم بھ �ل م��م من دور محددو  تحديد �فراد -

  ء �فراد ؛املوارد ال�� �ستخدم�ا �ؤالو  �م�انياتتحديد 

                                                           
، ص  2016/2017امعة معسكر ، مداح عودة ، لوجان اب�سام ، دور ادارة الوقت �� ا��د من ضغوط العمل ،مذكرة تخرج لنيل ش�ادة املاس�� ، ج1

12،13  
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طبيعة ارتباط عمل �ل م��م  الناجمة عنو  التفاعلية ب�ن �ؤالء �فراد �عض�م البعضو  العالقات التبادلية -

  .ا��موعات و  الشامل للتعاون املش��ك ب�ن �فراد �دراكو  ع�� الو�� ةالوقت قائم فإدارة، أخر�عمل 

�عتمد �ذه العملية ع�� و  ال�امة �دار�ة�عت�� عملية اتخاذ القرارات من ال�شاطات :  الوقت و  اتخاذ القرارات  - ج

و  ل�ستطيع تحديد املش�لة ال�� يواج��ا، �داري نف��ض توفر�ا ��  إبداعيةقدرة و  فكر�ةو  أ��ا م�ارة ذ�نية أ

 .أ�س��ا ��ل املش�لة و  اختيار أفضل�ا أو  تقييم �ذه �ق��احاتو  ،وضع اق��احات معينة ��ل�ا

عامل�ن ا�� كيفية توجيھ الو  يتمثل ذلك �� إرشادو  ،�ش�ل التوجيھ جزءا كب��ا من الوقت �داري :  توجيھ الوقت   - د

 . تنفيذ العمل و  تأدية

 فق النظر�ات �دار�ةو  إدارة الوقت .3- 2

ما من حركة تؤدى إال و  إذ ما من عمل يؤدى إال �ان الوقت ا�� جانبھ،، وقتو  عملو زمن أو  �دارة حركة      

أ�مية الوقت ��  ا�� �� أوائل القرن العشر�نو  �ش�لو  انطالقا من �ذا املف�وم برزتو  قت محدد،و  ضمن

  : 1فيما ي�� أ�م النظر�ات ال�� تناولت إدارة الوقتو  نظر�ات �دارة ،

   (Scientific Management Theory)نظر�ة �دارة العلمية   :  1.3.2

 ،الوقتو  بدراسة ا��ركة Frederick Taylor)(ا�تمت نظر�ة �دارة العلمية ال�� تحدث ع��ا فر�در�ك تايلور         

، دراسة الوقت عنده من جزأين للعملت�ونت و  ،للفوالد �� شركة ميدفيل 1881قد قام بدراسة للوقت �� و 

  .إ�شا�ي أخرو  عمل تحلي��

تتطلب �ذه و  ،ة، كجزء ف�� مطلوب لدراسة الوقتيت�� أن تايلور استخدم جزءا من دراسة ا��ركو       

�وقات و  ،أوقات الراحةو  �عياد،و  للعطلللوقت ال�امل للعمل الذي يؤدى مع تحديد أوقات الدراسة 

، كما أنھ قت ضا�عو  أن ي�تج عنھو  بھ البد ، فأي عمل يقومن ��سان ال يمكن أن ي�ون مطلقاالضا�عة أيضا إذ أ

إذا �ناك ف��ات زمنية معيار�ة إذا زادت عن ا��د الطبي�� . من الراحة لضمان �ستمرار�ة فيھالقليل  إ��يحتاج 

  .اعت��ت �درا للوقت 

 (Humain Relation Theory) نظر�ة العالقات ��سانية :  2.3.2

ع�� بناء ��داف و  ��ذه النظر�ة ال�� ركزت ع�� العالقات ��سانية (Elton Mayo)و  مايلقد ا�تم التون        

خارج و  مع غ���م من داخلو  عالقات الطلبة ب�ن �عض�م،و  ��سانيةو  النظر �جتماعيةج�ة و  ال��بو�ة من

أخرى و  الوقت من خالل إعطاء الطالب مدة للراحة إ��قد أشار �� �ذه النظر�ة و  ال��بو�ةو  املؤسسة التعليمية

ذلك من خالل إشعار�م و  �بالتا�� ع�� �نجاز الدرا��و  للدراسة مما ينعكس إيجابا ع�� روحھ املعنو�ة

                                                           
   11،12، نفس املرجع السابق ، ص،ص و  خديجة حوح 1
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العمل ع�� إقناع �خر�ن أن تنظيم الوقت و  أ�مية الدور الذي يؤذونھ لتحقيق ��داف ال��بو�ةو  بمسؤولي��م

  .نھ جزء �ام من العملية ال��بو�ة أو  نجاح�ما إ��يؤدي 

 (Modern Theory Organisation)النظر�ة ا��ديثة للمنظمة  : 3.3.2

ستفادت من أخطاء التجارب فقد ا ��سانيةالعالقات و  العلمية �دارةجاءت النظر�ة ا��ديثة �عد نظر���         

  : من أ�م �ذه النظر�ات و  ،ستفادة من �ف�ار ال�� سبق��محاول رواد�ا � و  ،السابقة

  (DecisionsMakingTheory)نظر�ة اتخاذ القرارات   - أ

فقد استفادت �ذه النظر�ة من النظر�ات   (Herbert Simon)رواد �ذه النظر�ة �ر�رت سايمون  من أش�ر       

استعانت بالوقت �� حل و  ،لت إدارة الوقت ف��ا م�انا بارزااحتو  ،طورت مفا�يم�او  أضافت إل��او  ةالسابق

�ا بما يتالءم مع اتخاذ ف�صنو  ، حيث اعتمدت ع�� �حداث املاضية�نتاجو  ة للتخطيطاملشكالت �ساسي

  بذلكو  ،�ذه ا��الة بتلك �حداث املاضيةبالتا�� فالقرار يتأثر �� مثل و  ،القرارات

  .زمن حدوثھ أيضاو  يمكن القول أن الوقت يؤثر ع�� نوعية القرار املتخذ 

 (Mathematical Theory)النظر�ة الر�اضية   - ب

أن املنظمة �ائن �� ، حيث اف��ضت ق��او  ادارةو  حل مشكال��اات �� اعتمدت �ذه النظر�ة ع�� الر�اضي       

ئج ال�� توصلت من أ�م النتاو  ،ك مرحلة �� مرحلة �نتاج �ق����� �ل املراحل الزمنية �ناو  ،يولد ثم يموت

و  املنظمات �خرى و  ولةالدو  املنافس�نو  ، اعتبار املنظمة نظاما يقوم ع�� التفاعل مع الب�ئة�ذه النظر�ة إل��ا

و  حساب التفاضلو  ظ�رت أ�ميتھ �� الطر�قة العلميةو  ،لك فقد ا�تمت �ذه النظر�ة بالوقتبذو  ،غ�� ذلك

 .غ���ا من �ساليب 

تؤكد  إدارتھو  سواء طر�قة تنظيمھ أمن خالل ما تقدم يمكن است�تاج أن جميع النظر�ات ال�� تناولت الوقت        

�� �ل و  كيفية استغاللھ �� تحقيق ��داف املرسومة �� جميع ��شطةو  ع�� �ستفادة القصوى من الوقت

.امليادين 
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  أساسيات حول إدارة الوقت  3

فضياع الوقت سيحقق فشال �� إدارتھ، فع�� ، إن إدارة الوقت بفعالية �ع�� حسن استغاللھ �ش�ل نا��        

ايجابية مما �ساعده ع�� أن �س�ثمره �� تحقيق أق��� عائد ممكن من املوارد و  قتھ بم�ارةو  الفرد أن يتحكم ��

  .نا��ةو  عملھ إدارة فعالةو  فسھنو  يدير حياتھو �ش�ل فعال ف� قتھو  �خرى ف�ل من �ستطيع إدارة

 أساليب إدارة الوقت  1- 3

استخدامھ �ش�ل يحقق أك�� كمية و  تحقيق أك�� عائد منھ أو  �ناك أساليب إدار�ة متعددة إلدارة الوقت       

  :  1أ�م�ا، �عمالو  من �نجازات

تفو�ض ال�شاطات و  املدير ع�� ال�شاطات الرئ�سيةو القائد �داري أ�ع�� ترك�� �� و  :باالست�ناء  �دارة  - أ

استغالل و  تحس�ن �نتاجو  من فوائد�ا تطو�ر املوظف�نو  الثانو�ة ال�� يمكن للمرؤوس�ن القيام ��ا بفاعلية

 .الوقت �ش�ل جيد 

من�� متقدم لدى املدير يمكن من خالل�ما و  بوجود فلسفة متطورة �دارةالنوع من يتمثل �ذا : الذاتية  �دارة  - ب

أفضل النتائج ع�� و  امل�ارات الذاتية للفرد �� س�يل تحقيق أك�� �نجازاتو  القدراتو  �م�اناتتطو�ر 

 .ع�� مستوى املنظمة �ش�ل عام و املستوى ال����� أ

الف��ة الزمنية و  تحديد ��دافتم الذي من خالل�ا يو  �عت�� من �ساليب ا��ديثة املتطورة: باأل�داف  �دارة  - ج

إذ تقدم .املرؤوس�ن و  ا��طط الالزمة لذلك ب�ن الرئ�سو  ذلك بوضع ال��امجو  الالزمة لتحقيق النتائج ا��ددة

اس�ثماره و  يؤدي �ذا إ�� إدارة جيدة للوقتو  إقرار�او  مناقش��او  �� ش�ل أ�داف من املرؤوس�ن ا�� رئ�س�م

 .�س�ثمار �مثل 

املوظف�ن �� صنع  إشراك�عتمد �ش�ل أسا��� ع�� عملية و  �عت�� من �ساليب ا��ديثة:  �دارة باملشاركة   - د

و�ذه املشاركة .لطة اتخاذ القرار مع أفراد آخر�نعملية جماعية �ش��ك ف��ا صاحب سالقرار، حيث أن القرار 

 .من أسس �دارة املعاصرة 

  

  

  

                                                           
1
تقنيات و  عالقا��ا بأداء مديري املركبات الر�اضية ا��وار�ة ، مذكرة ماج�س�� ، مسيلة ، مع�د علومو  عصام لعيا��� ، �عض أساليب ادارة الوقت 

  22، ص  2014الر�اضية ، و  �شاطات البدنية
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 الوقت  إدارةطرق  .2- 3

و  كث��ون م��م من يقومون بجدولة أعمال�م، الوقت إلدارةعددت الطرق املستخدمة من قبل �دار��ن �       

 نتائج�ا ع�� أثب�ت�سبوعية، حيث نجد أن �ناك �عض الطرق العلمية ا��ديثة ال�� و  �شاطا��م اليومية

  :  1تتمثل كما ي��و  املستوى العم��

و  ،الطر�قة �� قيام �داري بتحديد مواعيد معينة ل�شاطات مخططة مسبقاتتمثل �ذه :   طر�قة التقو�م -

و أن يضع تقو�م يوميا أ لإلداري يمكن و  ،�ل��ام ��ذه املواعيد قدر �م�انو  وضع�ا ع�� التقو�م ا��اص

  .ا��دولة الزمنيةكم �� التحو  �� السيطرة أ �داري مدى قدرة و  ،ذلك حسب طبيعة العملو  ،ش�ر�او أ أسبوعيا

تتمثل �ذه الطر�قة �� تقييم العمل املوجود �� املنظمة ا�� أنظمة معينة بحيث يت�ون :  طر�قة دراسة �نظمة  -

 من تحليل �ذه �نظمة �ش�ل عل��و  غ�� ذلكو  مثل �جتماعات، مخرجاتو  عملياتو  �ل نظام من مدخالت

�عد ذلك يتم متا�عة �ذه ال�شاطات �ش�ل دقيق و  ،ال�شاطات ا��زئيةو  التعرف ع�� العمليات أو  تفصي��و 

�عديل�ا و  معرفة ال�شاطات ا��زئية ال�� يجب حذف�ا ا إ����دف �ذه ا��طوة ، مخرجات النظام إ��للوصول 

  .لتقليل الوقت ا��اص ��ذا النظام 

�وقات و  ب���يل �افة ال�شاطات �داري تتمثل �ذه الطر�قة �� قيام : ال�شاط و  طر�قة تحليل قائمة الوقت-

يحدد �� �ذه القائمة نوعية ال�شاط و  �سبوعيةو  �س�� قائمة الواجبات اليومية أ، ا��ددة ل�ا �� قائمة معينة

  الوقت الذي �ستغرقھو  الذي سوف يقوم بھ أ�دافھ

و  �� تذكر ال��اماتھ �داري � �ساعد �شمل �ذه الطر�قة ع�� عدد من النظم الفعالة ال�:  طر�قة نظم التذك�� -

  .مواعيده مثل نظام العالمات امللونة 

 الوقت   إدارةاملزايا ا��ققة من  .3- 3

لقد ناقش قلش و  ،أحس�ت إدارة الوقت بصورة ��يحةو  الفوائد لو  �� الواقع س�تحقق الكث�� من املزايا         

  : يمكن ت��يص�ا بالتا�� و  ،ع�� املنظمة ك�لو  سواء ع�� الفرد أفوائد �عود بالنفع و  عدة مزايا)  46-48، 2007(

  إيجاد التوازن ب�ن متطلبات ا��ياة ؛ -

  عدم �ش�ت ا���د ؛  -

  الس�� لتحقيق�ا ؛ و  ال��ك�� ع�� ��داف -

                                                           
 15 نفس املرجع السابق ، صمداح عودة ، لوجان اب�سام ، 1
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  ز�ادة الثقة بالنفس ؛  -

  التفك�� بطر�قة ايجابية بناءة ؛  -

  ؛ �ن�باه للفرص املتاحة -

  من��ية ؛ و  �عمال بطر�قة دقيقةأداء   -

  القدرة ع�� التفو�ض الفعال ؛ -

  التمكن من إدارة �جتماعات �ش�ل يضمن عدم إ�دار الوقت ؛ -

  .سر�ان مف�وم روح الفر�ق  -
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  :  خالصة

مورد �ام ال يقل أ�مية عن املوارد �خرى ،لكنھ اذا ضاع ال �عوض و يت�� من خالل �ذا �طار أن الوقت �       

�عو�ضات لذلك فان حسن تدب�� �ذا املورد ضرورة م��ة سواء ع�� و  �دره ي�لف خسائرو  كما أنھ مورد مجا�ي

إدارة أي  ال �ستطيعقتھ و  فال��ص الذي ال �ستطيع إدارة، �ذا نظرا الرتباطھ باملوارد �خرى و  ،�دارةو الفرد أ

و  بقاء املشروع املنجز  أو  بما يضمن نمو، ت��ز كفاءة املدير �� كيفية دمج عناصر �نتاج  بمورد الوقتو  ،���ء

  . الذي �� طور �نجاز

  .�� حد�ا �د�ى أنك مستفيد من الوقتو  فاإلدارة ا��يدة للوقت �ع�� �� حد�ا �ع�� أنك مس�ثمر للوقت      



 

II. ضغوط العمل 
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  تمهيد:

وال يقف هذا التأثر ، يتأثر بهذه املثيرات اإلنسانتعدد املثيرات البيئية منها املادية أو السيكولوجية جعلت  إن       

بيئة العمل و يتمثل هذا التأثير في حدوث الضغوط  بل ينتقل الى، على مستوى الحياة الخاصة أو العامة

قلق و سهل االستشارة و االنفعال األمر الذي ينعكس على أدائه الوظيفي و  اإلنسانالتي جعلت  اإلنسانية

 صحته النفسية و الجسدية .وربما ، عالقته مع زمالئه و رؤسائه

ضغوط العمل حالة تنشأ لعدم توافق الفرد مع بيئة العمل بسبب تفاعل عدة عوامل مؤثرة تتعلق بالبيئة        

مصادر  أهمهاالخارجية والداخلية للمؤسسة او الفرد، حيث تنبع هذه الضغوط من مجموعة من املصادر 

 تنظيمية و مصادر شخصية، وهذا ما يؤثر على سلوك الفرد و نفسيته في املؤسسة .

 ومن خالل هذا سوف نتطرق في هذا الفصل إلى ما يلي :   

 ماهية ضغوط العمل  .1

 مرتكزات ضغوط العمل .2

 النظريات املفسرة لضغوط العمل و آثاره .3
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 ماهية ضغوط العمل  .1

حيث تقع على الفرد ضغوط كثيرة و مختلفة تختلف حدتها  اإلنسانيعتبر ضغوط العمل ظاهرة قديمة قدم         

، نتيجة لظروف عديدة منها ما هو داخلي و منها ما هو خارجي يسبب للفرد ضيقا و اضطرابا ألخرو تأثيرها من فرد 

و نتيجة لضغوط العمل يفقد الفرد القدرة على التوافق بين املوقف الذي يتعرض له و بين قدرته على مواجهة 

 املوقف .هذا 

 مفهوم ضغوط العمل  .1-1

و  وإجهاد، في القرن الثامن عشر لتعني " اكراه و قسر و جهد قوي  إالضغوط العمل مصطلح لم يستخدم      

 توتر لدى الفرد أو أعضاء الجسم أو قواه العقلية ".

حيث يعتبر من أهم ، ووجهات نظر الباحثين حول تعريف ضغط العمل أراء و منذ ذلك الوقت فقد تباين        

املشاكل التي تواجه املهتمون بموضوع الضغوط بصفة عامة و ضغوط العمل بصفة خاصة هي محاولة التوصل 

 : 1الى تعريف متفق عليه ملعنى الضغوط

ضغط العمل " بأنه استجابات جسمية و نفسية وسلوكية لألفراد في مواقف تكون   (Baron)حيث عرف      

 ."أكبر من قدرات األفراد على التأقلم معها متطلباتها الحالية 

جسمية و الفرد و البيئة ينتج عنه تغيرات  و زمالءه يعرفون ضغط العمل بأنه " تفاعل بين ( Brodziniski)أما        

 .(Brodziniksi and other ,1994,77)الفرد الطبيعي " أداءنفسية تحدث انحرافات في 

تختلف باختالف  الوظيفية بأنها " استجابة تكيفية الضغوط(Ivencevich and Matteson)و يعرف كل من        

األفراد للتهدئة من تأثيرات و أوضاع و أحداث تفرضها املتطلبات الخاصة بالتنظيم على األفراد العاملين في 

 . (Ivencevich and Matteson,1996 ,697)التنظيم" 

د في و يعرف سمير عسكر ضغط العمل بأنه " مجموعة من التغيرات الجسمية و النفسية التي تحدث للفر          

 .(   10،1988ردود فعله أثناء مواجهته ملواقف املحيط التي تمثل تهديدا له " )عسكر،

تحدث اختالال نفسيا أو عضويا لدى ، تجربة ذاتيةضغوط العمل بأنها  آخرونو  (Szilagy)في حين يعرف       

 .(Szilagy,1991,180)وينتج عن العوامل في البيئة الخارجية أو املنظمة أو الفرد نفسه. ، الفرد

قدرات دم التوازن بين متطلبات البيئة و حالة ع يمكن استخالص أن ضغوط العمل هو من خالل جميع التعاريف

 الفرد على االستجابة لتلك املتطلبات .

 

 

 

 

                                                           
 . 49،50، ص 2014، دار الخليج للنشر و التوزيع، عمان، " ضغوط العمل و أثرها على االداء "، خالد عيادة عليمات 1
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 أهمية ضغوط العمل  .1-2

و التنظيمي و  اإلداري العديد من رجال الفكر  األساسية الهتمامأصبح موضوع ضغوط العمل أحد املجاالت      

 :  1هناك جوانب عديدة تكمن في أهمية دراسة هذا املوضوع منها ما يلي

حماية متخذ القرار ومن ثم املنظمة من اتخاذ قرار خاطئ ناجم عن ردود الفعل انفعاالت اللحظة و التأثير  -أ

 للمواقف الصعبة التي تواجه متخذ القرار ؛العصبية العاطفي و الوجداني أو الناجم عن ردود الفعل 

بما يمكن من  ومدير جو عمل أفضل،توفير الظروف املناسبة في بيئة العمل باملنظمة و بالشكل الذي يجعل لكل  -ب

 اتخاذ قرارات و ممارسة سلطاته و مهامه اإلدارية بشكل أفضل ؛

القرار في املنظمة عن طريق رفع قدراتهم على مواجهة  متخذيزيادة اإلنتاج و تحسين اإلنتاجية بتبسيط دوافع  -ج

 الصعبة؛ضغوط العمل و املواقف 

 القرار.ة التي تواجه متخذ تنمية مهارات التعامل الفعال مع الضغوط الداخلية و الخارجي -د

 خصائص ضغوط العمل  .1-3

 :  2تمتاز ضغوط العمل بعدد من الحقائق الهامة و الخصائص التي سوف يتم توضيحها فيما يلي     

أو تغيير مواعيد ، فازدحام املكاتب، ضغوط العمل منتشرة دائما و توجد في مكان العمل بشكل أو بآخر إن •

 لفرد و أعصابه و حالته املزاجية ؛و كل ذلك يشكل ضغطا على تفكير اأو تكاثر الواجبات ، دوريات العمل

تتفاوت ضغوط العمل من حيث طبيعتها و درجة تأثيرها على األفراد فقد تخدم الضغوط أغراضا مفيدة و قد  •

و قد تكون مصدر  و قد تشكل فرصا للتحسين و التطوير، تكون دافعا لالتحاد في العمل و املنافسة و التفوق 

ولكنها من جهة أخرى قد تسبب أضرارا كثيرة على املستوى الشخص ي و ، لالبتكار و تطبيق األفكار اإلبداعية

فإذا قلت الضغوط أو زادت ، لذلك فان هناك قدرا مقبوال أو صحيا للضغوط ينتج عنه آثار ايجابية، التنظيمي

 ن هذا القدر أصبحت ضارة و خطيرة ؛ع

في استجابتهم و ردود أفعالهم اتجاه الضغوط و ذلك ناتج عن كيفية إدراكهم لهذه الضغوط و  يختلف الناس •

بينما يعتبره ، املعاني التي يعطونها لها، فكثرة العمل و ازدحام جدوله الزمني يعني قلقا و ضغوط عند البعض

يعتبرها بعضهم سوء تقدير ملهاراتهم و وقلة العمل عن القدر املطلوب ، الذات إثباتو ، آخرون فرصة للتحدي

، آخرون على أنها فرصة للراحة و عدم مواجهة املشكالت إليهابينما ينظر ، غيابا لفرص النجاح التي يريدونها

قد تصبح هي نفسها مصدرا للطاقة و ، لذلك نجد أن الضغوط التي تسبب آثار نفسية ضارة عند البعض

   النشاط عند آخرين . 

 

 

 

                                                           
  10ص  2016/2017الضغوطا ملهنية على اآلداء الوظيفي للمرأة العاملة، مذكرة املاستر، معسكر، ساملي خديجة، زحاف نعيمة، أثر  1

 18ص ، نفس املرجع السابق،  لوجان ابتسام، مداح عودة  2
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 ضغوط العمل  اعأنو  .1-4

 :   1هناك أنواع متعددة لضغوط العمل يمكن تصنيفها وفق عدة معايير نذكر منها

 وفق معيار األثر : 1.4.1

 وفق هذا املعيار نجد نوعين من الضغوط االيجابية و الضغوط السلبية         

 الضغوط االيجابية : هي عبارة عن تلك الضغوط التي تكون مهمة و ضرورية للمورد البشري و املؤسسة .  -أ

أما ، ثم تحقيق النجاح أدائهو تحسين  دافعيتهفبالنسبة ملورد البشري تعمل الضغوط االيجابية على رفع 

وكذا كسر الكسل ، داء املورد البشري بالنسبة للمؤسسة فإنها تكون بمثابة الوسيلة الفعالة للرفع من حيوية و أ

 اإليجاب على كمية و جودة اإلنتاج؛كس في األخير بو هو ما ينع، الروتين في العمل و امللل الناتج عن

، الضغوط السلبية : هي عبارة عن تلك الضغوط التي يكون لها انعكاس سلبي على املورد البشري و املؤسسة -ب

. أما و القلق و التشاؤم من املستقبل  باإلرهاقحيث تسبب للمورد البشري انخفاض في الدافعية و الشعور 

ناتجة عن انخفاض الرضا الوظيفي للمورد  باهظةبالنسبة للمؤسسة فان الضغوط السلبية تحملها تكاليف 

 .البشري 

 وفق معيار الشدة :  2.4.1

أو هي عبارة عن تلك ، التي تستمر لوقت قصير قد يبلغ دقائق أو ساعاتهي تلك الضغوط ضغوط بسيطة :  -أ

 ملورد البشري في العمل أو خارجه؛األحداث البسيطة التي يتعرض لها ا

 ؛اعات الى أيام مثل العمل اإلضافيضغوط متوسطة : هي عبارة عن تلك الضغوط التي تستمر من س -ب

ستمر لوقت طويل فقد تصل الى أشهر أو سنوات مثل ضغوط شديدة : هي عبارة عن تلك الضغوط التي  ت -ج

 الفصل من العمل .

 وفق معيار املصدر :  3.4.1

ومن بين هذه التصنيفات ، هنا نجد اختالفا كبيرا بين الباحثين و الكتاب نظرا لتعدد مصادر ضغوط العمل        

و الضغوط الناتجة عن ، البيئة االجتماعيةوالضغوط الناتجة عن ، نجد الضغوط الناتجة عن البيئة املادية

 النظام الشخص ي للمورد البشري .

 تيجة توفر ظروف مادية غير مالئمة؛هي التي يتعرض لها املورد البشري ن املادية:الضغوط الناتجة عن البيئة  -أ

 بشرية داخل مواقعالضغوط الناتجة عن البيئة االجتماعية : الناتجة عن التفاعالت االجتماعية ما بين املوارد ال -ب

 العمل مثل الصراعات و الخالفات؛

الفردية ما بين املوارد  توقاالفر الضغوط الناتجة عن النظام الشخص ي للمورد البشري : هي التي تنتج عن  -ج

 .البشرية مثل االختالف في الجنس و الديانة 

                                                           
 79، ص2010بومرداس، ،  جامعة بوقرة رسالة ماجستير، أثر ضغوط العمل على الرضا الوظيفي للمورد البشري باملؤسسات الصناعية، شاطر شفيق 1
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 مرتكزات ضغوط العمل  .2

، يعد موضوع ضغوط العمل من املواضيع التي شغلت الباحثين حيث يشير الى مجمل املؤشرات املادية       

 .لوظائفه أدائهفقدان االتزان في  املعنوية و التنظيمية أو البيئية التي تؤثر على سلوك الفرد و التي تؤدي به الى

 عناصر ضغوط العمل  .2-1

 :1أنه يمكن تحديد ثالثة عناصر رئيسية لضغوط العمل في املنظمة هي   Szilagy & wallance)(يرى      

، عنصر املثير : و يحتوي هذا العنصر على القوى املسببة للضغط و التي تقتض ي الى الشعور بالضغط النفس ي -أ

 نصر البيئة أو املنظمة أو الفرد؛وقد يكون مصدر هذا الع

الجسمية و النفسية و السلوكية التي يبديها الفرد اتجاه  ردود الفعليمثل هذا العنصر  االستجابة:عنصر   -ب

 التوتر و اإلحباط؛، مثل القلق الضغط،

 وهو التفاعل بين العوامل املثيرة للضغط و و االستجابة له . التفاعل:عنصر   -ج

 و يمكن توضيح املكونات الرئيسية الثالثة لضغوط العمل من خالل الشكل التالي :  

 

 :عناصر ضغوط العمل الرئيسية)II-1)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 54ص ، نفس املرجع السابق،املصدر : خالد عبادة عليمات
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 ضغوط العمل  مصادر  .2-2

فان ثمة ، الضغوط كما عرفت سابقا هي عبارة عن تجارب الفرد مع العديد من املواقف و املتطلبات إن       

 : 1مصادر عديدة من بينهاي حياته اليومية و التي تنتج عنها متطلبات عديدة يواجهها الفرد ف

 :و تشمل املصادر التنظيمية على ما يلي : التنظيمية  املصادر: 1.2.2

حيث يبين ، أو األجزاء الداخلية في املنظمة اإلداراتالهيكل التنظيمي : يقصد بالهيكل التنظيمي البناء الذي يحدد  -أ

الوحدات التنظيمية املختلفة و األنشطة و خطوط السلطة و مواقع اتخاذ القرار. ويعتبر الهيكل التنظيمي أحد 

 أساليب إتباعأن ملركزية القرارات و ضعف املشاركة في صنعها أو اتخاذها و  إذاملصادر الهامة لضغط العمل 

عدم وضوح االختصاصات و  إلى إضافةتنظيمية معقدة و غير مرنة و تخصيص و تقسيم العمل بشكل مبالغ فيه 

 الفرد و تؤدي الى شعوره بالضغط ؛ تؤثر بمجموعها على نفسية فإنهاعدم تحديد املسؤولية 

من ضغط  كان بعض الوظائف تعاني إنطبيعة العمل : من الصعب أن نجد وظيفة خالية من أي ضغوط و  -ب

فالوظيفة التي تتطلب من شاغلها ذه الضغوط باختالف طبيعة العمل العمل أكثر من غيرها حيث تختلف حدة ه

املهام املسندة اليه حتى  تنفيذاتخاذ قرارات هامة في ظل ظروف عدم التأكد و الوظيفة التي ال يستطيع صاحبها 

 هذه الوظائف مستوى عال من الضغط ؛ مهاراته عالية غالبا ما ينتج عن ممارسةولو كان مستوى 

 وهناك نوعين من العبء : ، عبء الدور : يعني زيادة أو قلة األعمال املوكلة للفرد املطلوب القيام بها -ج

 عبء الدور الكمي : حيث يتعين على املوظف أداء أعمال كثيرة في وقت قصير .

 . ألداء مهام معينة لدى املوظفعبء الدور النوعي : هو العبء الناتج عن نقص في املهارات املطلوبة 

 غير مرغوب فيه و قد يؤدي الى درجة عالية من الضغط و التوتر . العبأينوكال 

غموض الدور من املصادر الرئيسية لضغوط العمل في املنظمات و يعني عدم وضوح  يعتبرغموض الدور :  -د

وعدم تأكده من توقعات ديه،ناصر العمل و عدم تأكد الفرد من اختصاصاته، وعدم معرفته بما يجب أن يؤ ع

الخاصة بحدود  كذلك افتقاره الى املعلومات التي يحتاجها في أداء دوره في املنظمة مثل املعلومات، منه اآلخرين

 سلطته و مسؤوليته؛

تعارض دور الفرد في العمل حينما يقوم الفرد بأداء مهام كثيرة تتطلب صراع الدور : و يظهر صراع الدور نتيجة  -ه

ويتلقى أوامره من ، ويظهر كذلك صراع الدور حينما يكون الفرد واقعا تحت أكثر من قيادة، سرعة كبيرة النجازها

 منه القيام بوظائف متناقضة؛ أكثر من رئيس يطلبون 

كما ، لظروف التي تتوفر في بيئة العمل و تعمل على تحفيز األفرادنظم األجور و الحوافز : و يقصد بها مجموعة ا -و

الفرد و شعوره بأنه يحصل على مقابل عادل ملا يقدمه للمنظمة من جهد و يرتبط هذا املصدر مباشرة بإحساس 

الحوافز ينمي داخل الفرد شعورا باإلحباط وعدم  خدمات . حيث ضعف الرواتب و األجور و عدم فعالية نظم

 لى أداء املنظمة التي يعمل فيها ؛بة في بذل الجهد و يزداد إحساسه بالعزلة عن املنظمة مما ينعكس سلبا عالرغ

                                                           
  39، 38ص ص ، نفس املرجع السابق، خديجة حوحو 1
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يعتبر التطور الوظيفي أمرا هاما لكثير من األفراد ليس فقط ألنهم يحصلون فرص الترقي )التطور الوظيفي ( :  -ي

عدم القدرة على تعزيز املكانة املهنية و  ولذلك فان، على دخل مادي أكبر ولكن ألنهم يحققون مكانة أفضل

 يمثل مصدرا من مصادر ضغوط العمل ؛املستقبل الوظيفي و مواكبة املستجدات في مجال التخصص 

بيئة العمل املادية : تشمل ظروف العمل املادية على تجهيزات مكان العمل و املواقع و املساحة و اإلضاءة و  -ن

االعتبارات، و تشكل ظروف العمل ضغط على الفرد على اعتبار أن عدم توافر تلك التهوية و ما شابه ذلك من 

و على العكس من ذلك فان تحسين ظروف ، الظروف بالشكل املناسب يتسبب في زيادة حدة ضغوط العمل

 العمل يساعد على رفع الروح املعنوية للموظفين .

 لى ما يلي :و تتمثل املصادر الوظيفية ع الوظيفية: املصادر: 2.2.2

شروط السالمة و الصحة املهنية و قواعدها يعد مصدرا لضغوط السالمة و الصحة املهنية : ان عدم توفر  -أ

لدى الفرد بأنه غير آمن على حياته أثناء أداءه لعمله، وتظهر آثار هذا املصدر على وجه  إحساسالعمل كما يولد 

الخصوص في الوظائف التي تكون طبيعتها تعرض العاملين فيها ألخطار مهنية تؤثر على صحتهم كما هو الحال في 

 ة وما شابه ذلك ؛ن آالت ضخمة جبار الوظائف التي يتعامل أصحابها مع مواد كيماوية خطرة أو يواجهو 

: تتمثل عالقات العمل في سوء العالقة بين املوظف و زمالئه )كالتنافس و عدم التعاون ( نقص الدعم االجتماعي  -ب

ولعلى عالقة املوظف السيئة برؤسائه لها ، ألوامره أو تدني أداءهم ( إطاعتهمأو بين املوظف و مرؤوسيه )كعدم 

 ن ألنه يكون في موقف ضعف أمامهم ؛الء أو املرؤوسياألثر األكبر في تعرضه للضغط من الزم

حتى أن البعض ، عدم املشاركة في اتخاذ القرارات : يجمع الباحثون و الدارسون على أهمية عملية اتخاذ القرار -ج

كان ما يحيط بهذه العملية و الطريقة التي يتم بها اتخاذ القرار تعرض  و اذا، يرى فيها جوهر العملية التسييرية

العاملين من قبل الرؤساء و  إشراكمتخذه الى الكثير من الضغوط، فان الفردية في اتخاذ القرار و عدم 

تمثل مصدرا من مصادر ضغوط العمل بالنسبة للموظفين الذين يشعرون بعدم أهميتهم في اتخاذ ، املشرفين

 قرارات ن وخاصة تلك التي يتأثرون بها و هم مسئولين عن تنفيذها .ال

 وفيما، في تحديد مستوى معاناته من الضغطتلعب الخصائص الشخصية للفرد دورا هاما  الشخصية: املصادر: 3.2.2

 : يلي أهم هذه املؤشرات الشخصية

 اإلداريةملكونات و خصائص بيئة العمل و تفسيرهم للقرارات  إدراكهم: و ذلك من خالل  األفراداختالف شخصية  -أ

حيث يمكن أن يكون هناك فرد على درجة عالية من النشاط و الحيوية و ، و العالقات التنظيمية داخل املنظمة

في حين هناك شخص آخر يميل الى البطء ، االستعداد للتعلم و املخاطرة و التنافس مع اآلخرين لتحقيق النتائج

 خرين وال يتعجل لتحقيق النتائج؛التحرك و تجنب املخاطرة و ال يرغب في خلق أو تعميق التنافس مع اآل  في

يتباين األشخاص فيما بينهم في قدرتهم على التحكم و السيطرة على األحداث املحيطة  مركز التحكم في األحداث : -ب

فيتركون القوة ، من تنقصهم هذه القدرة فمنهم من لديه قدرة داخلية في السيطرة على األمور و منهم، بهم

الفئة  أصحابالعمل يشعر  نفس ضغوط الخارجية تتحكم فيهم، فقد أثبتت التجارب أنه عندما تواجه الفئتين

بينما يتخذ أفراد الفئة الثانية ، أن بمقدورهم التأثير على األحداث فهم يتحكمون فيها باتخاذ قرارات معينة األولى

 ها لذا يكونون أكثر عرضة للضغوط ؛موقفا سلبيا و دفاعيا من هذه الضغوط بدال من مواجهت
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حيث ، لى مستوى معاناته من الضغطالحالة النفسية و البدنية : ان الحالة النفسية و البدنية للفرد لها تأثير ع -ج

يستجيب والفرد الذي يفتقد الثقة بالنفس و التقدير الذاتي ، يقلل من مقاومة مسببات الضغط اإلحباطأن 

وكما تؤثر أيضا الحالة البدنية للفرد على ، بصورة سلبية للمواقف الضاغطة التي تتطلب نوعا من التحدي

في مواجهته مواقف الضغط  ة تجعل الفرد أقل تعرضا للمرضمستوى معاناته من الضغط فالصحة الجيد

 الحادة؛

حيث تلعب الخبرة دورا كبيرا في تخفيض الضغط ، العالقة بين ضغط العمل و الخبرة عالقة عكسية إنالخبرة :  -د

الذين يستمرون لفترة طويلة في املنظمة يتميزون بأنهم يتمتعون بسمات تعطيهم  فاألفراد، الناتج من بيئة العمل

 على مواجهة املواقف الضاغطة؛القدرة 

في حياته و تسبب له ضغوطات مثل  اإلنسانهناك العديد من األحداث قد يتعرض لها  أحداث الحياة املختلفة :  -ه

فالحياة اليومية مليئة باألحداث التي كلما زاد ، ن األحداثاملعاناة من مرض معين و  غير ذلك م، الطالق، الوفاة

 التعرض لها كلما زادت نسبة التوتر و الضغط الذي يتعرض له الشخص . 

توجد العديد من الطرق التي يمكن أن تتسبب من خاللها الضغوط في تغيير حياتنا، فربما نجد أنفسنا  :التحدي -و

ا كانت هذه األمور. وربما نضطر إلى  مضطرين إلى قبول مسئوليات جديدة، تضاف إلى األمور التي نقوم بها، أيًّ

ًفا في العمل تتعرض فيه شركتنا التعامل مع مشرف جديد ربما ال ننسجم معه بشكل جيد. وربما نواجه موق

لخطر عظيم يتمثل في التوقف عن العمل. وربما نعتقد أننا عرضة للخطر، وال نرى طريقة للنجاة بأنفسنا. وربما 

نتطلع إلى البدء في وظيفة جديدة أو القيام بتغيير منهي كبير. وتستطيع كل هذه التحديات التسبب في حدوث 

مل معها بشكل ناجح، وفي بعض الحاالت، نستطيع استخدامها في تحسين توجهنا الضغوط. ولكننا نستطيع التعا

أو قدرتنا في التعامل مع وظائفنا. ويتمثل التحدي في معرفة األمور املتعلقة بالعمل أو الوظيفة التي تتسبب في 

ع مشرفينا أو ا، وكيفية العمل مهاألمور الجيدة التي تتعلق بوظائفحدوث الضغوط، وكيفية وضعها في سياق 

 زمالئنا في العمل بطريقة تؤدي إلى تخفيف حدة الضغوط. 

الفرد لبذل أقص ى جهد ممكن لصالح املنظمة ورغبته الشديدة في البقاء بها، ومن ثم قبوله استعداد  االلتزام: -ي

 قيمها .و بأهدافها و وإيمانه بها 

 نماذج ضغوط العمل  .2-3

ومن بين  املدروسة،النموذج هو رؤية عاكسة يحاول من خاللها الكاتب أو الباحث تبسيط و تجسيد الظاهرة        

 :  1النماذج البارزة و املتخصصة في مجال ضغوط العمل نذكر

  1978نموذج بيرونيومان :  1.3.2

التي تمت في الفترة ما قبل ظهر هذا النموذج نتيجة للعديد من الدراسات املتعلقة بضغوط العمل        

و يفترض هذا ، و هو يمثل نقطة البداية لتطور العديد من النماذج و النظريات في هذا املجال، 1978

                                                           
-62، ص8199، معهد االدارة العامة،الرياض، ضغوط العمل ) منهج لدراسة مصادرها نتائجها و كيفية ادارتها(، عبد الرحمان أحمد بن محمد الهيجات 1

65 
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تأتي من مصدرين هما الفرد و املنظمة و التفاعل بين االثنين في زمن النموذج أن الضغوط لدى الفرد 

 ظمة مما يلزم كليهما على االستجابة . محدد يؤدي الى مجموعة من اآلثار على الفرد و املن

 1978:نموذج بيرونيومان سنة   (II-2)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حمان أحمد بن محمد الهيجات، ضغوط العمل )منهج لدراسة مصادرها و نتائجها و كيفية ادارتها (، معهد االدارة العامة، الرياض،  املصدر : عبد الر

62، ص1998  

 ثاربأفرادها فان أي ضغط يواجه هذه األخيرة يؤثر عليها و يسبب لها آبما أن استمرار املنظمة و بقائها متعلق       

لتفادي عواقبها خالل زمن محدد. استعجاليهلذا وجب وضع خطة ، تنعكس على املنظمة ككل  

   Gibson Ivanc and Donnelly1982)نموذج جيبسون و زمالئه ) :  2.3.2

الفرد لهذه الضغوط على مستوى  إدراكالنموذج تتضح الضغوط الوظيفية و تأثير عملية من خالل هذا        

البيولوجية و ، العاطفية، و يشير هذا النموذج الى الفروق الفردية سواء املعرفية، الضغط الذي يشعر به

 مثلما يوضح الشكل املوالي : ، الفرد للظروف الضاغطة التي يواجهها إدراكالديموغرافية على 

 الجانب املتعلق بالوقت

الجانب 

املتعلق 

بشخصية 

 الفرد 

الجانب 

املتعلق 

 بالعملية

الجانب 

املتعلق 

بالنتائج 

 الفردية

الجانب 

املتعلق 

بالنتائج 

 التنظيمية

الجانب املتعلق 

باالستجابة 

 املالئمة 
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 1982: نموذج جيبسون و زمالئه سنة (II-3)لشكل رقما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
64ص ، نفس املرجع السابق، املصدر : عبد الرحمان أحمد بن محمد الهيجات  

سواء كانت مادية داخل العمل الوظيفية  الضغوطالفرد تمكنه من تفادي  السمات الخاصة التي يتميز بها إن       

، و السياسات أو غيرها التي تنجر عنها عدة نتائج تمس الجانب الشخص ي اإلجراءاتمن خالل ، مع زمالئه

الفسيولوجي و كذا التنظيمي.، املعرفي، السلوكي  

  (Kreitner and Kinicki كرايتنر و كينكي )نموذج :  3.3.2

حيث يقسم مصادر الضغوط الى ضغوط على ، يشبه هذا النموذج الى حد ما نموذج جيبسون و زمالئه      

و املنظمة و الى ضغوط خارجية و حسب هذا النموذج فان الفروق الفردية تؤثر على الجماعة ، مستوى الفرد

الضغوط على  إدارةكما يناقش النموذج ، إدراك الفرد ملصادر الضغوط و بالتالي على مستوى الضغوط و نتائجها

 كما يوضحه الشكل التالي : ، مستوى الفرد و املنظمة

 الضغوط الوظيفية 

على مستوى الفرد )صراع  •

 الدور،املرونة،ظروف العمل (

على مستوى الجماعة )عالقات  •

ضعيفة مع الزمالءو املرؤوسين و 

 (الرؤساء

على مستوى املنظمة )بناء تنظيمي  •

عدم وجود ، غير سليم

 سياساتواضحة(

 الضغط 

عملية تقويم كيف 

يدرك الفرد الضغوط 

 الوظيفية 

 الفروق الفردية 

معرفية عاطفية  •

نمط )

،الجرأة،الشخصية

 (الدعم االجتماعي

بيولوجية  •

ديموغرافية 

)العمر،املهنةو 

 العرق(

 النتائج 

 الالمباالة، الشخصية )القلق •

) الحوادث، ادمان  سلوكية •

 املخدرات 

 معرفية : تركيز ضعيف  •

فسيولوجية : ضغط الدم،  •

 االرهاق 

تنظيمية : انتاجية أقل، تغيب،  •

 شكاوى .
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 : نموذج كرايتنر و كينكي (II-4)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 65ص ، نفس املرجع السابق، املصدر : عبد الرحمان أحمد بن محمد هيجات

من خالل النموذج السابق نجد أن الفروقات الفردية تلعب دورا رئيسيا في تحديد مدى مقاومة الفرد      

 للضغوط املختلفة التي تواجهه و التي يسعى الى تفادي نتائجها السلبية .

يتضح من استعراض النماذج السابقة بشأن دراسة ضغوط العمل أنه ال يوجد اتفاق جامع بين الكتاب حول    

 معينة.وأن كل نموذج يركز على عناصر و متغيرات  العمل،ذج واحد يمكن استخدامه لدراسة ضغوط نمو 

 مصادر الضغوط 

 على مستوى الفرد  •

 على مستوى الجماعة  •

 على مستوى املنظمة  •

 البيئة الخارجية  •

 نتائج الضغوط 

 سلوكية  •

 معرفية  •

 فسيولوجية •

 الضغوط

Stresses 

الفروق الفردية ) 

، العمر، التكيف، شخصية

 الجنس (
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 النظريات املفسرة لضغوط العمل و آثاره  3

 نظريات ضغوط العمل  .3-1

على أساس التكامل و التداخل بين صحة و أداء الفرد  يتعامل الباحثون مع ضغوط العمل و تأثيرها على        

 :  1بعض النظريات التي تناولت مسألة الضغوط و فسرتها كما يلي إدراجوعليه يمكن ، العقل و الجسم

 Hanz silly(1946)نظرية هانز سلي :  1.1.3

ويرجع الفضل الى ، الضغوطمن أشهر الباحثين الذين ارتبطت أسماؤهم بموضوع  Hanz sillyيعتبر الباحث        

 . اإلنسانكتاباته و محاضراته في تعريف الجمهور بتأثير الضغوط على 

اذ تنطلق من مسلمة أن الضغط ، النظريات التي حاولت تفسير الضغوط املهنية أقدموتعتبر هذه النظرية من 

وأن ، يئة الضاغطةمتغير غير مستقر و هو استجابة لعامل ضاغط يميز الشخص على أساس استجابته للب

هناك استجابة و أنماط معينة من االستجابات يمكن االستدالل منها على أن الشخص يقع تحت تأثير بيئي 

 االستجابة الفسيولوجية للضغط عالية هدفها الدفاع و املحافظة على الكيان و الحياة . أعراضمزعج.و تعتبر 

  و حدد ثالث مراحل للدفاع ضد الضغط و هي كالتالي : 

لهذه التغيرات وفيه يظهر الجسم تغيرات و استجابات تتميز بها درجة التعرض املبدئي للضاغط و نتيجة  الفزع : •

 تقل مقاومة الجسم ؛

راض التي ظهرت في املرحلة وتختفي األع، ظهور تكوين املقاومة ضد الضغطاملقاومة : هنا يكون الجسم في  مرحلة •

 األولى؛

: مرحلة تعقب املقاومة و يكون فيها الجسم قد تكيف غير أن الطاقة الضرورية تكون قد  مرحلة االجهاد •

 كانت االستجابات الدفاعية شديدة و مستمرة فقد ينتج عنها أمراض التكيف . إذاو ، استنفدت

 Lazasur(1970 ) ية التقدير املعرفي لالزاروسنظر : 2.1.3

النظرية من أهم النظريات التي تناولت ضغط العمل و قد جاءت نتيجة االهتمام الكبير  هذهLazarusعتبر ي      

هوم أساس ي يعتمد على طبيعة فالتقدير املعرفي حسب ما جاء فيها هو مف، و العالج الحس ي اإلدراكبعمليتي 

ية للفرد و مدى مقاومته . كما ترتكز هذه النظرية في تفسيرها للضغوط على أهمية التفكير و العوامل املعرفالفرد

 ويستند الزاروس في نظريته الى نوعين من التقدير املعرفي : ، و قدرته على الصمود و املواجهة

 الفرد لألحداث املسببة للضغط . إدراكالتقدير االولي :هو عبارة عن 

 هو عبارة عن مجموعة من الطرق التي يتبعها الفرد في مواجهة املشكالت التي تظهر في املوقف . التقدير الثانوي :

  Spielberger (1972)نظرية النسق النظري لسبيلبرجر: 3.1.3

حيث يقول أن " القلق كسمة ، كسمة و القلق كحالةنظريته على أساس التمييز بين القلق  Spelbergerقام       

موضوعي يعتمد على الظروف هو استعداد طبيعي يعتمد على الخبرة املاضية أما القلق كحالة هو قلق 

 " . الضاغطة

                                                           
دار الوفاء ، املفاهيم النظريات و البرامج، الضغوط النفسية و التخلف العقلي في ضوء علم النفس املعرفي، مراد علي عيس ى، وليد السيد خليفة 1

 .153-151، ص 2008، اإلسكندرية، الطبعة األولى، للطباعة و النشر



 

 

II.                                                                                                          ضغوط العمل 

18 

، ضاغطة وميز بين حاالت القلق الناتجة عنهاكما اهتم بتحديد طبيعة الظروف البيئية املحيطة و التي تكون       

 ميكانيزمات الدفاع التي تساعد على تجنبها .كما بين 

 Henry Murray(1978)نظرية هنري موراي : 4.1.3

مفهوم الحاجة و مفهوم الضغط مفهومان أساسيان، على أساس أن مفهوم الحاجة  Henry Murrayيعتبر      

يمثل املحددات الجوهرية للسلوك و مفهوم الضغط يمثل املحددات الجوهرية للسلك في البيئة ذلك لشخص 

 تتيسر له الجهود للوصول الى هدف معين .

ه يصل الى ربط موضوعات معينة بحاجات معينة و و يوضح أن سلوك الفرد يرتبط بالنوع األول و أن الفرد بخبرت

الحفز و الضغط و الحاجة أما عندما يحدث التفاعل بين املوقف ، يطلق على هذا املفهوم تكامل الحاجة

 النشطة فهذا يعبر عنه بمفهوم ألفا .

 ل آلثار املترتبة على ضغوط العما 3-2

 1ثار السلبية على الفرد و املؤسسة اآل : 1.2.3

النتائج السلبية  coxتأثيرات الضغوط متعددة و قد يكون إيجابي أو ضغوط ذات نتائج سلبية حيث حدد  إن     

 مجموعة من التأثيرات التالية على الفرد : للضغوط 

عب و العصبية مع الت، الحزن و الكآبة، اإلحباط، الالمباالة، العدوانية، التأثيرات الشخصية : و التي تشمل قلق -أ

 الشعور بالوحدة؛

 التي تضم ارتفاع في حوادث العمل ؛تأثيرات سلوكية : و   -ب

التركيز املحدود، الحساسية الزائدة اتجاه ، تأثيرات ادراكية : و تضم عدم القدرة على اتخاذ القرارات السريعة -ج

 االنغالق العقلي ؛ االنتقادات و

حساس اللحظي بالدوار و و اإل زيادة معدل ضربات القلب ، : تضم ارتفاع نسبة السكر في الدم تأثيرات فيزيولوجية -د

 الحرارة؛

عدم االستقرار في تأثيرات تنظيمية : تشمل الغياب عن العمل الذي يؤدي الى تأخير مسألة الترقية،  -ه

 االلتزام التنظيمي .قلة الوالء و ، عدم الرضا الوظيفي، ،االنعزال عن الزمالءالعمل

 يترتب على ضغوط العمل مجموعة من اآلثار السلبية التي تصيب املنظمة و املتمثلة في : 

الجانب االقتصادي للتكاليف املالية املترتبة على الضغوط : و هي تقسيم تكاليف ضغوط العمل و تكاليف  -أ

ف الروح املعنوية و سوء مباشرة مثل ضعالغياب و التوقف عن العمل و تكلفة تعيين عمال جدد و تكاليف غير 

 االتصال؛

 ين مما يؤدي الى انخفاض اإلنتاج؛سرب الوظيفي : تعاني املنظمات كثيرا من غياب أو تأخير املوظفالغياب و الت -ب

                                                           
 340ص، 2009، عمان، دار حامد للنشر و التوزيع، (و الجماعات في منظمات األعمال السلوك التنظيمي )سلوك االفراد، حسين حريم 1
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 عدم جودة القرار املتخذ . إلىاتخاذ القرار تحت الضغط يؤدي  أنعدم الدقة في اتخاذ القرارات :  -ج

 اآلثار اإليجابية على الفرد و املؤسسة :   2.2.3

 :  1من أهم اآلثار اإليجابية املترتبة على ضغوط العمل تتمثل فيما يلي       

قد تؤدي الى اقتراب و تالحم الزمالء مع بعضهم ملواجهتها مما يؤدي الى رفع روح املعنوية بين العاملين و رفع  -أ

 املنظمة و تحقيق األداء املتميز ؛و االستقرار في الحياة العملية و  األداءمستوى 

تدعيم و تقوية العالقات االجتماعية بين العاملين في املنظمات املختلفة حيث تقتض ي تلك  قد يؤدي الى  -ب

وبقية زمالئه من أجل التعاون و الوقاية من  الضغوط وجود االتصال و التعاون املشترك بين القائم بالعمل

 في العاملين كافة ؛ حدوث مشكالت تؤثر

الى تنمية املعارف لدى الفرد و اثارة و هو ما قد يؤدي ، بالتحديوجود ضغوط العمل قد يؤدي الى إحساس الفرد  -ج

 املختلفة رغبة في تحقيق الذات ؛ الدوافع للقيام بالعمل و السعي لتحقيق متطلباته

 ؛ إليهماملوكلة  األعمال أداءقد يؤدي الى زيادة مهارات العاملين العلمية و رفع كفاءاتهم في  -د

اكتشاف القدرات املتميزة من بين العاملين باملنظمات املختلفة فقد توجد تحديات مختلفة بالعمل  تؤدي الى -ه

 مواجهتها لتحقيق أهداف املنظمة ؛ يجب

زيادة تركيز الفرد في العمل و التركيز على نتائج العمل مما  قد يؤدي الخوف من الفشل نتيجة ضغوط العمل الى -و

 يؤدي بالشعور باالنجاز .

  استراتيجيات ضغوط العمل .3-3

هناك بعض األساليب التي يمكن أن تستفيد بها املنظمة أو الفرد للتقليل من األضرار الناتجة عن التعرض 

 :   2لضغوط العمل و ذلك من خالل ما يلي

 االستراتيجيات الفردية :  1.3.3

 و من تلك األساليب ما يلي : هناك أساليب تساعد على التعود و املرونة في مواجهة املواقف الصعبة           

ألنها تساعد ، األساليب الفيسيولوجية : و من بين هذه األساليب السماح بأخذ فترة قصيرة من النوم أثناء اليوم -أ

و كذلك التأمل حيث يتعلم الفرد كيف يصفي ذهنه من ، ستجابة للضغوطعلى استعاد النشاط وتقليل اال 

حيث يتعلم الفرد في هذه الطريقة كيف يكون متوترا ثم ، وأيضا التدريب  على االسترخاء، التفكير في أي ش يء

 ادة بهذه الطريقة اذا شعر بالضغط؛وبمعرفة الفرق بين الحالتين يستطيع الفرد االستف، عضالتهيرخي 

حيث أن املبدأ ، األساليب الفكرية : محاولة البعض التخفيف من الضغط من خالل محاوالت التكيف النفس ي -ب

ان نغير من ردود األساس ي من األساليب الفكرية هو أننا ال نستطيع دائما تغيير العالم من حولنا و لكن نستطيع 

 أفعالنا اتجاهه ؛

هو جعل نمط الحياة يساعد على إدارة نمط الحياة : من بين الوسائل التي تساعد على التكيف مع الضغوط  -ج

 األنشطة املختلفة في حياة الفرد؛ومحاولة تحقيق التوازن بين ، ،ومن ذلك اتباع نظام غذائي سليمذلك

                                                           
 37، ص 2010، جامعة نايف، رسالة ماجستير، اثر ضغوط العمل و عالقتها بالرضا الوظيفي لألفراد العاملين، مبارك بن فالح بن مبارك الدوسري  1
 28، 27 ص ص، نفس املرجع السابق، لوجان ابتسام، مداح عودة 2
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و االهتمام باألعمال األقل  ان عدم تنظيم وقت العمل يؤدي الى تراكم األعمالاإلدارة الفعالة للوقت :  -د

،ولضمان اإلدارة الفعالة للوقت يجب مراعاة تحديد األولويات للعمل و تنفيذها فالبد من تحديد األمور أهمية

باإلضافة الى  عدم السماح باملقاطعة أثناء العمل ألنها مضيعة للوقت وال تساعد في التركيز في ، األكثر أهمية

وهي أحد األساليب الفعالة في اإلدارة الفعالة للوقت ، كذلك تفويض السلطة لآلخرينو ، األمور التي يتم دراستها

 في اتخاذ القرار في األمور املتعلقة بالعمل .وهي تفويض املساعدين 

 االستراتيجيات التنظيمية:  2.3.3

واآلن ننتقل الى االستراتيجيات املتبعة من ، االستراتيجيات الفردية لتخفيض الضغوط تطرقنا فيما سبق الى

 طرف املنظمة للتخفيف من هذه الضغوط و املتمثلة في : 

منها زيادة حدة ، تصميم وظائف ذات معنى : تفتقد الكثير من الوظائف معناها و قيمتها للعديد من األسباب -أ

وعليه فيجب تصميم أو إعادة تصميم ، ف أي لذة و متعة في آداء العملالتخصص بالقدر الذي يفقد املوظ

 درا مناسبا من السلطة في اآلداء؛كما يتيح مق، الوظائف بالشكل الذي يجعلها ذات معنى و أهمية

 و يفيد، نظام املشاركة في اتخاذ القرار : تؤدي عدم املشاركة في اتخاذ القرار الى الشعور الغربة و ضغوط العمل  -ب

سلطتهم وتشجيع الرؤساء في تفويض جزء من ، املديرين أن يشعروا نظم املشاركة في األرباح و امللكية املشتركة

 ملرؤوسيهم ؛

الكشف عن مسببات ضغوط العمل : يمكن ألحد املديرين اكتشاف أن الضوضاء املوجودة في مكتب مرؤوسيه  -ج

هذه املسببات يساعد املديرين أو األخصائيين في و أي ضغوط أخرى و  التعرف على ، تسبب الضغط لبعضهم

 ملوارد البشرية في إيجاد الحلول ؛إدارة ا

األنشطة العالجية في مناخ العمل : و ذلك من خالل مستشار نفس ي و اجتماعي للعمل و تخصيص حجرات  -د

عاملية تجربة جديدة في و حجرات للتركيز و االسترخاء، فلقد ارتادت بعض الشركات ال، ملمارسة التمارين الرياضية

وعلى الشخص الذي يدخل هذه الغرفة أن ، حجرة تسمى حجرة السلوك العدواني وائأنشفقد ، هذا املجال

 يضرب بيده أو باملضرب بعض األكياس لكي يفرغ املشاعر النفسية السيئة.
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  خالصة:

تبين لنا أن ضغوط العمل هي عبارة عن حالة تنشأ لعدم توافق الفرد مع بيئة  الفصل من خالل دراستنا لهذا       

للفرد نفسه يترتب العمل بسبب تفاعل عدة عوامل و مؤثرات تتعلق بالبيئة الخارجية و الداخلية للمنظمة أو 

 عاملين في املؤسسة .لل الفسيولوجيةعليها العديد من اآلثار السلوكية أو النفسية أو 

فمعظم الناس في عصرنا الحالي يواجهون شتى أنواع الضغوط أثناء العمل ألسباب قد تكون ناتجة عن العمل       

نفسه أو خارجه، وقد تباينت آراء الباحثين في معرفة املصادر التي تؤدي الى ضغوط العمل حيث يتعرض الفرد الى 

اعل معها في تأثيرها على الفرد، لهذا ازداد تتفتعمل كل منها بشكل مستقل أو ضغوط تأتي من مصادر مختلفة 

في التخفيف من حدة اهتمام الباحثين بدراسة العديد من السبل و الطرق التي يمكن أن يتبعها الفرد واملنظمة 

 ضغوط العمل.

أن هناك أثار ايجابية ناتجة عن ضغوط العمل باإلضافة الى وجود أثار سلبية تقع على كل من  كما توصلنا الى

 الفرد و املنظمة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III.  أثر ادارة الوقت ع�� ضغوط العمل لدى

موظفي مؤسسة سوناطراك مركب 
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 تمهيد :

الوقت على ضغوط العمل بالشكل الذي يمكن  هناك الكثير من األساليب التي تمكن من معرفة مدى أثر ادارة     

الستخراج نتائج واقعية و ذات مصداقية يمكن اعتمادها الحقا كمراجع لدراسات أخرى، وفي حاالت اخرى يمكن 

االعتماد عليها في تصحيح بعض األخطاء املهنية التي يقع فيها بعض العمال، األمر الذي سيساهم بشكل متواصل 

 في تحسين األداء .

النظري ملتغيرات الدراسة املتمثلة في ادارة الوقت و ضغوط  اإلطاربعد تناولنا في الفصلين السابقين     

( بطيوة( بوالية وهران )1GNLاملعلومات النظرية على مؤسسة سوناطراك )مركب  إسقاطسنحاول ،العمل

 اإلحصائيةالوقت على ضغوط العمل، وذلك من خالل استخدام برنامج تحليل البيانات  إدارةلتحديد أثر 

أفراد العينة على األسئلة  إجاباتتحليل نتائج لمعتمدين على املنهج الوصفي التحليلي، ( SPSSاملتمثل في )

ج املتحصل عليها. حيث لة تفسير النتائإحصائياو اختبار الفرضيات و من ثم محاو املتعلقة بالدراسة و معالجتها 

  التالية:جاء هذا الفصل في العناصر 

 ؛تقديم مؤسسة سوناطراك .1

 ؛منهجية الدراسة  .2

 .عرض نتائج الدراسة ومناقشتها .3
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 1تقديم مؤسسة سوناطراك .1

 :  و أهدافها تعريف مؤسسة سوناطراك  1.1

 املؤسسة الوطنية للنقل و تسويق املحروقات  

SONATRACH : « Société national a transport et de commercialisation des hydrocarbures  

تنشط كذلك في نشاطات أخرى مثل توليد طاقة جديدة و املتجددة و تصفية ، هي عبارة عن مؤسسة عمومية

مياه البحر  حيث تجاوزت شركة سوناطراك مراحل حاسمة تحولت خاللها من شركة فنية إلى مجموعة معروفة 

 حاليا و أصبحت إحدى أهم الشركات البترولية و الغازية . 

الشراء أو البيع سواء على ، دراسات املتعلقة بنقل املحروقاتإن هدف شركة سوناطراك هي االهتمام بال        

 شكل سائل أو غاز .

كما تهدف شركة سوناطراك إلى تطوير ، هذه الشركة قد مكنت الجزائر من عقد العديد من االتفاقيات       

 تخزينها و شحنها باإلضافة الى تمييع الغاز الطبيعي و معالجته .، شبكة نقل املحروقات

 و مهامه : GNL1تعريف مركب    2.1

ان مركب تمييع الغاز الطبيعي من بين املركبات التابعة للفرع املكلف بتمييع و تحويل املحروقات و التي       

 تساهم في بناء و تنمية االقتصاد الوطني. 

لغازي لحاس ي الرمل من الحقل ا األتيهو منطقة صناعية مختصة في معالجة و تمييع الغاز الطبيعي   املركب       

للغاز الطبيعي في الجزائر . يقع في الغرب الجزائري في بلدية بطيوة التي تقع شمال شرق والية  األساس ياملصدر 

 كلم شمال حاس ي الرمل .500كلم و 40وهران بمسافة تبعد 

 162°التمييع عند  للمركب هي معالجة الغاز الطبيعي االتي من حاس ي الرمل، بعد هذا يتم األساسيةاملهمة      

متر مكعب للغاز الطبيعي و هذا  100000تحت الضغط الجوي املخزن في أحواض سعة كل حوض واحد منها 

و   GNL2/Zالى املركب  GNL1/Zيكون في حوالي خمسة ايام من املمكن تحويل الغاز الطبيعي املميع من املركب 

ساعة و نصف، بعد تعبئة السفن  12ن للتعبئة هي العكس يوجد مضختان إلرسال املنتوج النهائي إلى محطتي

 تأخذ مسارات مختلفة عبر العالم و هي اوروبا و الواليات املتحدة االمريكية .

 

 

 

 

                                                           
 GNL1 مركبوثائق  مؤسسة سوناطراك  1
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 :   GNL1الهيكل التنظيمي ملركب    3.1

 (III-1الشكل : )

 GNL1الهيكل التنظيمي مركب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 GNL1مركب مؤسسة سوناطراك   وثائق  املصدر : 

 

  

 املديرية

 األمانة العامة

 مصلحة اإلعالم

 نائب إدارة املستخدمين

 التنظيم مصلحة

 نائب إدارة االستغالل

قسم 

 اإلنتاج

قسم 

 الصيانة

قسم 

 التموين

قسم عالقات 

 العمل

قسم الوسائل 

 العامة

قسم املوارد 

 البشرية

قسم االدارة 

 االجتماعية

قسم إدارة األعمال  القسم التقني

 الجديدة

 قسم املالية قسم األمن
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 أداة التحليل  .2

الكثير من الباحثين بإجراء التحليالت اإلحصائية لبياناتهم املختلفة بهدف إيجاد مقاييس النزعة  يقوم       

املركزية كالوسط الحسابي ملجموعة من البيانات، وحساب مقاييس التشتت، وحساب معامالت االرتباط، 

و أدوات التحليل وغير ذلك من التحليالت اإلحصائية. و ذلك من خالل مجموعة من البرامج اإلحصائية 

 اإلحصائي.

 SPSSبرنامج التحليل  1.2

  SPSSبرنامج   تعريف 1-1-2

 هو اختصار لألحرف األولى من الكلمات اآلتية :  SPSSبرنامج ال        

Package for Social Sciences Statistical  

البيانات و  إلدخالمتكاملة للعلوم االجتماعية" ، وهو عبارة عن حزم حاسوبية  اإلحصائية" الحزم أي       

 تحليلها.

أنش ئ يستخدم هذا البرنامج عادة في جميع البحوث العلمية التي تشتمل على العديد من البيانات الرقمية، وقد 

ى معظم االختبارات خصيصا لتحليل بيانات البحوث االجتماعية لكنه ال يقتصر عليها فقط، بل يشتمل عل

البيانات، ولهذا يرى الباحثون أنه أداة فاعلة لتحليل شتى أنواع  ةاإلحصائية تقريبا، وله قدرة فائقة على معالج

 البحوث العلمية .

  SPSSمزايا برنامج ال  2.1.2

 من أفضل و أشهر البرامج اإلحصائية ملا يملكه من خصائص و مميزات منها :  SPSS يعد برنامج ال     

 ؛اإلحصاءاتشامل تقريبا ملعظم االختبارات و  •

 ؛Excelمتوافق مع معظم برامج البيانات املشهورة مثل:  •

 اصبح مستخدما في العديد من الشركات الكبرى و حتى املتوسطة؛ •

يس الطالب مبادئ التحليل اإلحصائي ألهميته في سوق في تدر الجامعات أصبح معتمدا لدى أغلب  •

 العمل .

 

 



 

 

III.                    مؤسسة سوناطراك  لدى موظفي ضغوط العمل  علىالوقت أثر ادارة(GNL1) 

37 

 

 االستبيان 2.2

 : تعريف االستبيان 1.2.2

البحث العلمي، حيث يستخدم لجمع البيانات ذات الصلة بموضوع أداة من أدوات يعد االستبيان         

 . استمارة تتضمن مجموعة من األسئلة التي ينبغي على املستجيب أن يجيب عليها إعدادالبحث، فيتم 

استكشاف حقائق عن املمارسات  إلىولهذا يستخدم االستبيان بشكل رئيس ي في مجال الدراسات التي تهدف 

 الحالية و استطالعات الرأي العام و ميول األفراد.

 مزايا االستبيان  2.2.2

 من املالحظ أن أداة االستبيان منتشرة في الدراسات االبتكارية و التطبيقية، وذلك ألسباب منها:    

 ر اخرى؛أنها افضل طريقة للحصول على معلومات و حقائق جديدة ال توفرها مصاد •

 أنها تتميز بالسهولة و السرعة في توزيعها على مساحة جغرافية واسعة؛ •

 توفر الوقت و التكاليف؛ •

 أنها تعطي للمستجيب حرية اإلدالء بأية معلومات يريدها. •

 منهجية الدراسة  .3

الجزء من الفصل اإلجراءات املنهجية للدراسة من حيث املنهج املستخدم و مجتمع الدراسة يتناول هذا      

وعينتها، وكذلك أداة الدراسة املستخدمة و طريقة إعدادها، و التأكد من صدقها، و الكيفية التي طبقت بها 

الدراسة، وصال إلى مناقشة هذه  الدراسة ميدانيا، وأخيرا املعالجات اإلحصائية التي اعتمدنا عليها في تحليل نتائج

 النتائج.

 منهج الدراسة 1.3

بهدف الوصول الى تحقيق أهداف الدراسة تم االعتماد على منهج البحث الوصفي ،من خالل اجراء مسح        

وذلك ألجل وضع اطار نظري و الوقوف عند أهم ، مكتبي و االطالع على الدراسات و البحوث النظرية و امليدانية

فقد تم اجراء دراسة تحليلية لكافة أما على صعيد البحث امليداني ، الدراسة إشكاليةالدراسات بغيت تأطير 

ستخدام الطرق اإلحصائية و ذلك من خالل ا، البيانات املتجمعة من خالل اإلجابة على االستبانة

 على التساؤالت التي طرحتها الدراسة . اإلجابة،للوصول الى نتائج تم من خاللها املناسبة
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 دراسة مجتمع و عينة ال 3-2

 ( موظف . 1000والبالغ عددهم )، (GNL1تكون مجتمع الدراسة من موظفي مؤسسة سوناطراك )مركب               

و قد تم توزيع االستبيان على ، ( موظفا من أقسام مختلفة60وقد تم سحب عينة عشوائية و كان عددها )       

فيفري  07( الى ) 2019نفي جا 07خالل الفترة املمتدة  ما بين ) جميع أفراد العينة املبحوثة بشكل شخص ي 

( منها لعدم صالحيتها للتحليل 2( و قد تم استبعاد )55وبعدها لم يتم استرجاع جل االستبيانات و كانت  )، (2019

( استبيانا لتشكل 53) ليصبح عدد االستبيانات الصالحة للتحليل اإلحصائي، اإلحصائي لنقص كبير في البيانات

حيث جاء توزيع أفراد ( من مجتمع الدراسة الكلي .5.3اسة املبحوثة و نسبة )(من عينة الدر 88.3ما نسبته )

 ( التالي:III-1عينة الدراسة حسب املتغيرات الشخصية وفق الجدول رقم)

 (III-1الجدول رقم )

 بحسب املتغيرات الشخصية (GNL1مؤسسة سوناطراك )مركب موظفي  توزيع

 النسبة املئوية العدد فئات املتغير املتغير

 الجنس
 ذكر

 أنثى

23 

30 

43.4 

56.6 

 الخبرة املهنية

 39.6 21 سنوات فأقل 05

 26.4 14 سنوات 06-10

 24.5 13 سنة 11-15

 9.4 5 سنة 15أكثر من 

 الحالة االجتماعية

 37.7 20 أعزب

 متزوج

 حاالت أخرى 

31 

2 

58,5 

3.8 

 الوظيفة

 77.4 41 اطار

 متحكم

 منفذ

12 

00 

22.6 

00.0 

 الفئة العمرية

 13.2 7 فأقل سنة 25

 45.3 24 سنة 26-35

 39.6 21 سنة36-45

 1.9 1 سنة فأكثر 46

 spssاملصدر: باالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي 
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%( 43.4و تليها )، ( من املوظفين اناث و هي النسبة األكبر56.6)%( أنIII-1يظهر من خالل الجدول رقم )

خبرتهم املهنية أقل  تكان%( من املوظفين 39.6يوضح الجدول أعاله أن )ذكور . وفيما يتعلق بمتغير الخبرة املهنية 

سنوات و  10الى  06املوظفين التي تتراوح خبرتهم املهنية ما بين  وتليها فئةو كانت هي أكبر نسبة سنوات(  05من )

 15املهنية عن أكثر من  مالتي تزيد خبرته ين( إجمالي املوظف%9.4حين مثلت نسبة )في ،%(26.4التي قدرت نسبتها )

%( من املوظفين متزوجين تليها فئة 58.5و فيما يتعلق بمتغير  الحالة االجتماعية فان )  و هي أقل نسبة . سنوات

(.و فيما يتعلق 3.8%( و فئة الحاالت األخرى مثلت أقل نسبة و قدرت ب )%37.7العزباء التي قدرت نسبتها ب )

تليها فئة املتحكمين التي  من املوظفين و %(77.4بمتغير الوظيفة فان أكبر نسبة مثلتها اإلطارات و قدرت ب)

%( من املوظفين التي تتراوح أعمارهم ما 45.3%( من املوظفين . ويوضح الجدول أعاله أن )22.6قدرت نسبتهم ب)

بنسبة  سنة 45و 36ما بين  مالتي تتراوح أعماره ينتليها فئة املوظف سنة و هي اكبر نسبة 35الى  26بين 

 %(.1.9سنة في الترتيب األخير بنسبة ) 46عن  همالتي تزيد أعمار  يناملوظف(،في حين جاءت فئة 39.6%)

 أداة الدراسة :   3.3

تم ، ضغوط العمل من خالل دراسة ايجابات موظفي مؤسسة سوناطراك علىالوقت  إدارةبهدف قياس اثر     

 ثالث أجزاء جاءت على النحو التالي : بناء استبانة مكونة من 

، الوظيفة و الفئة الحالة االجتماعية، الخبرة املهنية، : متضمنا املتغيرات الشخصية ) الجنس الجزء األول  •

 ؛العمرية (

 ؛املستقل املتمثل في ادارة الوقتفقرة تغطي متغير الدراسة  18: و يتضمن هذا الجزء   الجزء الثاني •

و قد تم توزيع  فقرة تغطي متغير الدراسة التابع و هو ضغوط العمل، 25يتضمن هو اآلخر : و الجزء الثالث  •

الفقرات الى محورين تعكس ضغوط العمل و قد تمثل املحور األول في الضغوط التنظيمية و التي يمكن أن تنشأ 

الثاني تحت مسمى الضغوط ، في حين جاء املحور ملعن طبيعة الهيكل التنظيمي و كذا الظروف املادية للع

 الشخصية حيث يعبر عنه من خالل طبيعة التحدي و مجال التحكم املنهي و كذا مجال االلتزام .

، محايد ،ال أوافق، ال س )ليكرت( الخماس ي  ) أوافق بشدة، أوافقو قد تم تصنيف اإلجابات وفق مقيا

د اتجاهات تم تعديل يوبهدف تحد. ( 1،2،3،4،5أوافق بشدة ( و قد أعطيت الدرجات التالية على التوالي ) 

 املقياس الخماس ي إلى أخر فئوي ثالثي حيث حدد طول كل فئة من خالل القانون التالي:

 الحد األدنى للمقياس الخماس ي(/ عدد الفئات املراد تشكيلها –)الحد األعلى للمقياس الخماس ي 

(5-1/)3=1,33 
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 ( التالي:III-2ليصبح مقياس التحليل وفق ما يوضحه الجدول رقم)

 (III-2الجدول )

 مقياس التحليل املصحح

 االتجاه مستوى  قيم املتوسط الحسابي الفئة

 ضعيف 2,33إلى أقل من  1من  األولى

 متوسط 3,66إلى أقل من  2,33 الثانية

 عالي 5إلى  3,66 الثالثة
 ةمن إعداد الطالب املصدر:

 متغيرات الدراسة وأرقام الفقرات واملحاور التي تقيسها. ( يبين توزيعIII-3والجدول رقم )

 (III-3الجدول )

 توزيع متغيرات الدراسة ضمن االستبيان

 البعد أو املتغير تسلسل الفقرات

 ادارة الوقت 1-18

 ضغوط العمل 1-25

 الضغوط التنظيمية 1-16

 البيئة املادية للعمل  1-5

 الهيكل التنظيمي 6-16

 الضغوط الشخصية 17-25

 التحدي 17-18

 مجال التحكم 19-22

 مجال االلتزام  23-25

 ةمن إعداد الطالباملصدر: 
 صدق وثبات أداة الدراسة  4.3

دور إدارة "بعنوان  2016سنة ملداح عودة و لوجان ابتسام تم االستعانة بدراسة سابقة صدق أداة الدراسة: -

 " مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر. الوقت في الحد من ضغوط العمل

تم التعرف على ثبات فقرات االستبيان من خالل حساب معامل االتساق الداخلي ثبات أداة الدراسة:  -

(Cronbach-Alpha( لكل متغير وأبعاده وكانت النتائج كما يبينها الجدول رقم )III-4: ) 
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 (III-4الجدول )

 قيمة معامل الثبات لالتساق الداخلي لكل متغير بأبعاده 

 spssباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي  : املصدر

 التعليق:

( هذا ما 0.44الوقت بلغ ) إدارةت ألداة الدراسة ملتغير أن معامل الثبا (III-4ويتبين من خالل الجدول رقم)

ضغوط  تغيرملأن معامالت الثبات في حين  الثبات.الوقت تتمتع بدرجة ضعيفة من  إدارةيدل على أن أسئلة 

و هذا ما يدل  %50معامل الثبات املقبول  بأبعادها، جاءت متوسطة، حيث بلغت مختلف النسب أكثر من العمل

  و يمكن االعتماد عليها في الدراسة امليدانية .لثبات على أن االستبانة تتمتع بدرجة متوسطة من ا

 متغيرات الدراسة  5.3

النوع األول منها يشتمل على تلك املتغيرات الشخصية )الجنس، الخبرة املهنية،  الحالة املتغيرات املستقلة: 

 لعينة الدراسة.الفئة العمرية(، أدرجتها الدراسة بهدف الوصول إلى وصف ، االجتماعية ،الوظيفة

 والنوع الثاني يضم متغير مستقل واحد متمثل في إدارة الوقت .

تتمثل في ضغوط العمل والتي حددتها الدراسة بالنظر : هي على عكس املتغيرات املستقلة  املتغيرات التابعة

ة من خالل األول تلك الضغوط التي أطلقت عليه الدراسة مسمى الضغوط التنظيمي ،إلى منشأها إلى متغيرين

مجال االلتزام( مصدر  مجال التحكم،، ، الهيكل التنظيمي (، في حين يشكل كل من ) التحدي)البيئة املادية للعم

 ملا اصطلحت عليه الدراسة الضغوط الشخصية.

 األدوات اإلحصائية املستخدمة: 6.3

 (Cronbach-Alphaقيم معامل ) البعد أو املتغير تسلسل الفقرات

 0.444 ادارة الوقت 1-18

 / الضغوط التنظيمية 1-16

 0.575 البيئة املادية للعمل  1-5

 0.880 الهيكل التنظيمي 6-16

 / الضغوط الشخصية 17-25

 0.622 التحدي 17-18

 0.632 مجال التحكم 19-22

 0.547 مجال االلتزام 23-25
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خصائص عينة الدراسة تم استخدام مقاييس اإلحصاء الوصفي وذلك من خالل التكرارات بهدف وصف 

والنسب املئوية، هذا من جهة ومن ناحية أخرى تم االعتماد على املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية 

 عينة الدراسة نحو كل بعد من أبعاد الدراسة. مؤسسة سوناطراك  موظفوللتعرف على طبيعة اتجاهات 

(الختبار التوزيع الطبيعي لبيانات محاور Kolmogorov-Smirnovكما عملت الدراسة على إجراء اختبار )

االستبيان، وهو ضروري الختبار فرضيات الدراسة من اجل اختبار فرضيات وجود عالقة بين املتغيرات من خالل 

الوقت و  إدارة( واختبارات االنحدار بهدف اإلجابة على فرضية وجود أثر بين Pearsonحساب معامل االرتباط )

 ( وهران.GNL1مؤسسة سوناطراك )مركب  فيملوظضغوط العمل 

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها .4

 اختبار التوزيع الطبيعي  1.4

إجراء اختبار فرضيات الدراسة تم إخضاع املتوسطات العامة للمحاور الرئيسية في الدراسة الختبار  قبل      

(Kolmogorov-Smirnov)  للكشف ما إذا كانت إجابات مفردات عينة الدراسة تتوزع توزيعا طبيعيا وقد جاءت

 ( التالي: III-5نتائج ذلك االختبار كما يعرضها الجدول رقم)

 (III)-5الجدول 

 ( للتوزيع الطبيعيKolmogorov-Smirnovنتائج اختبار )

 spssباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي  املصدر: 

 التعليق:

( املبين أعاله أن القيمة اإلحصائية الختبار التوزيع الطبيعي ملتغيرات III-5يتضح من خالل الجدول رقم)

( 0,05أكبر من مستوى الداللة )الدراسة جاءت دالة إحصائيا وذلك بناء على كل قيم الداللة اإلحصائية جاءت 

 .تتوزع توزعا طبيعيامما يشير إلى أن البيانات الخاصة بإجابات مفردات عينة الدراسة حول املحاور املدروسة 

 اختبار فرضيات الدراسة  2.4

بيان ماهية اتجاهات أو تصورات أفراد عينة الدراسة نحو متغير ادارة الوقت لدى موظفي  هدفت الدراسة الى     

،واتجاهاتهم نحو متغير ضغوط العمل بأبعادها، و كذلك السعي الى بيان (GNL1) مركب مؤسسة سوناطراك

 الداللة اإلحصائية القيمة اإلحصائية لالختبار البعد أو املتغير

 0.260 1.010 ادارة الوقت

 0.617 0.756 الضغوط التنظيمية

 0.066 1.306 البيئة املادية للعمل 

 0.174 1.104 الهيكل التنظيمي

 0.288 0.984 الشخصية الضغوط
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، (GNL1)مركبالعالقة بين إدارة الوقت و ضغوط العمل بأبعادها من وجهة نظر موظفي مؤسسة سوناطراك 

. ولتحقيق هذه األهداف نقوم باختبار ة الوقت على ضغوط العمل بأبعادهاباإلضافة الى تحديد تأثير إدار 

 الفرضيات التالية : 

  .الوقت بمستوى متوسط إدارة (GNL1مركب)  يمارس موظفي مؤسسة سوناطراك:      H01األولى  الفرضية

وبهدف اختبار هذه الفرضية تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتصورات عينة الدراسة 

 ملستوى إدارة الوقت و التي جاء عرضها على النحو التالي :

 (III-6)الجدول 

 املتوسط الحسابي و االنحراف املعياري التجاهات أفراد العينة نحو إدارة الوقت 

املتوسط  البعد أو املحور 

 الحسابي

 االنحراف

 املعياري  

الرتبة حسب 

 املتوسط

املستوى حسب 

 املتوسط

 عالي / 290, 3,66 ادارة الوقت

لدي الوقت الكافي للقيام باألعمال 

 الواجبة علي
 عالي 7 870, 3,87

أوقات الدخول و الخروج من العمل 

 ال تسمح بتأدية مهام أخرى 
 عالي  11 1,21 3,70

 عالي 2 590, 4,13 أحدد أهدافي بدقة من أجل تحقيقها

استخدم التقويم السنوي لضبط 

املواعيد النهائية و األعمال التي يجب 

 القيام بها

 متوسط 16 1,06 3,23

أضع قائمة مهام يومية و أرجع اليها 

 عدة مرات في اليوم
 متوسط 14 990, 3,32

أحدد أولويات املهام حسب األهمية و 

 أنظم وقتي بناءا عليها
 عالي 8 1,00 3,87

القدرة للحصول على الوقت لدي 

 للقيام بأعمال مهمة طارئة أو مفاجئة
 عالي 12 1,03 3,66

لدي القدرة على رفض أي مهام أو 

طلب عندما يكون لدي ضغط في 

 الوقت

 متوسط 15 1,04 3,28
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أعمل على تفويض املسؤولية و املهام 

لآلخرين من أجل اتاحة املزيد من 

 الوقت لنفس ي

 متوسط 18 1,11 2,79

أعمل على تنظيم مكتبي أو مكان 

 عملي ملنع الفوض ى و االرتباك
 عالي 3 810, 4,13

 متوسط 13 970, 3,34 يسهل علي الغاء املهام األقل أولوية

األعمال بنفس ي أجد أن القيام بكل 

 غير فعال للغاية
 متوسط 17 1,15 2,85

أعمل على اعادة جدولة املهام كلما 

 تغيرت أولويتها
 عالي 4 510, 4,04

أحرص على أن تكون اجتماعاتي و 

 مهامي منظمة و بكفاءة
 عالي 1 530, 4,21

أعرف بدقة قدرتي على القيام باملهام 

 دون أن يشكل ذلك ضغوط علي
 عالي 9 840, 3,83

اعرف ما هي مسؤولياتي وواجباتي في 

 جميع األوقات
 عالي 6 900, 3,98

أحاول تخطيط وتنظيم مهامي 

 الصعبة خالل أوقاتي األكثر إنتاجية
 عالي 5 840, 3,98

دوما على االنتهاء من أي عمل أو  اعمل

 أي مهمة قبل الشروع في مهام أخرى 
 عالي 10 1,07 3,75

 spssباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي   املصدر:

 

 التعليق :

( تظهر أن املتوسط العام التجاهات أفراد العينة نحو ادارة الوقت III-6النتائج املبينة من خالل الجدول رقم)

اتجاهات األفراد نحو (، و هذا يعني أن 0.29( و انحراف معياري قدره )3.66بقدر )  عاليةبشكل كلي جاء بدرجة 

مؤسسة عبارات ادارة الوقت أي أغلبهم أجابوا بموافق و موافق بشدة و هذا ما يفسر أن معظم موظفي 

 يحسنون ادارة وقتهم بطريقة تمكنهم من انجاز أكبر كمية من األعمال في وقت قصير. (GNL1مركب)  وناطراكس

أحدد أهدافي بدقة  " و عبارة "أحرص على أن تكون اجتماعاتي و مهامي منظمة و بكفاءة و هذا ما توضحه عبارة "

( باإلضافة الى 4.13(و )4.21" التي جاءت متوسطاتهم الحسابية بدرجة عالية و قدرت ب) من أجل تحقيقها

 عبارات أخرى معظمها جاءت بدرجة عالية في الجدول أعاله .
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لضغوط العمل بشكل عام  (GNL1مركب)  موظفي مؤسسة سوناطراك : يتعرضH02الفرضية الثانية 

  . متوسطة بمستويات

تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتصورات عينة  ةالفرضيوبهدف اختبار هذه 

بعادها )الضغوط أل ويليها املتوسطات الحسابية والنحرافات املعيارية اجماال  الدراسة ملستوى ضغوط العمل

 التنظيمية، الضغوط الشخصية( والتي جاء عرضها على النحو التالي: 

 ضغوط العمل  : أوال 

يتضمن هذا املحور تحليل نتائج مستويات الضغوط العمل إجماال بأبعادها كما تدركها العينة املدروسة في 

 ( التالي:III-7بطيوة وهران كما يعرضها الجدول) (GNL1مؤسسة سوناطراك )مركب

 (III-7الجدول )

افات املعيارية التجاهات أفراد العينة نحو ضغوط العمل  املتوسطات الحسابية  إجماالواالنحر

رقم 

 البعد
 البعد أو املحور 

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الرتبة 

حسب 

 املتوسط

املستوى 

حسب 

 املتوسط

 متوسط 2 0.59 3.01 الضغوط التنظيمية 1

 عالي 1 0.46 3,98 الضغوط الشخصية 2

 متوسط - 320, 3,49 إجمالضغوط العمل 

 spssباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي املصدر: 

 التعليق : 

( تظهر أن املتوسط العام التجاهات أفراد العينة نحو الضغوط III-7النتائج املبينة من خالل الجدول رقم)

وأن بعد الضغوط  (،0.32( وانحراف معياري قدره )3.49العمل بشكل كلي جاء بدرجة متوسطة بقدر )

،وهي  (3.01بمتوسط )التنظيمية ( يليه بعد ضغوط 3,98جاء في املرتبة األولى بمتوسط حسابي قدر بـ) الشخصية

 .إشارة إلى أن أفراد العينة ترى بأنها تتعرض لضغوط العمل بدرجة متوسط

سنقوم بدراسة كل بعد على ، الضغوط هي ذات مستوى عالي مقارنة باألخرى  ولتفصيل اكثر دقة ملعرفة اي 

 حد، األمر الذي يجعل الفرضية الثانية غير واضحة املعالم.

  تمت صياغة الفرضيات الفرعية التالية : على الفرضية الثانية املوضوعة سابقا اإلجابةبالتالي، وبهدف   

تنظيمية بمستوى  لضغوط (GNL1مركب)  موظفي مؤسسة سوناطراك يتعرض:   1H02الفرضية الفرعية األولى -

 متوسط ؛
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شخصية  لضغوط (GNL1مركب)  موظفي مؤسسة سوناطراك يتعرض:  2H02الفرضية الفرعية الثانية  -

 بمستوى متوسط ؛

الحسابية واالنحرافات املعيارية لتصورات عينة  تم حساب املتوسطات اتضيوبهدف اختبار هذه الفر 

الدراسة ملستوى ضغوط العمل بأبعادها )الضغوط التنظيمية، الضغوط الشخصية( والتي جاء عرضها على 

 النحو التالي: 

 الضغوط التنظيمية: ثانيا

وناطراك جاءت نتائج مستويات الضغوط التنظيمية بأبعادها كما تدركها العينة املدروسة في مؤسسة س

 ( التالي:III-8كما يعرضها الجدول)

 (III-8الجدول )

افات املعيارية التجاهات أفراد العينة نحو الضغوط التنظيمية  املتوسطات الحسابية واالنحر

رقم 

 البعد
 البعد أو املحور 

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الرتبة 

حسب 

 املتوسط

املستوى 

حسب 

 املتوسط

 متوسط - 590, 3,01 التنظيمية الضغوط

I.  متوسط - 690, 2,93 البيئة املادية للعمل 

 متوسط 5 940, 2,42 أعاني من االزدحام في مصلحة العمل 1

2 

أنظمة التكييف الخاصة باملصلحة 

العمل غير كافية ملواجهة الحرارة وال 

 البرودة

 متوسط 4 1,14 2,66

 متوسط 1 1,27 3,36 أنزعج من كثرة الضوضاء في عملي 3

4 

أتخوف من اإلصابة باألمراض داخل 

العمل نتيجة نقص أجهزة التنفس 

 االصطناعي

 متوسط 3 1,09 3,06

 متوسط 2 1,221 3,17 أنزعج من صوت آالت العمل في مكتبي 5

II.  متوسط - 780, 3,09 الهيكل التنظيمي 
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1 

نظام العالوات واملكافئات املعمول به 

في املؤسسة  اليتسم بالعدالة 

 واملوضوعية

 متوسط 1 1,08 3,49

2 
ال تملك املؤسسة رؤية تنظيمية 

 واضحة
 متوسط 11 1,21 2,81

3 
إدارة املؤسسة غير قادرة على فض 

 الخالفات والنزاعات بين العمال
 متوسط 10 1,24 2,85

4 
املؤسسة ال تشركني في اتخاذ  إدارة

 القرارات التي ترتبط بمهامي
 متوسط 2 940, 3,42

5 

ال تملك ادارة املؤسسة سياسة 

توظيف مناسبة لتغطية النقص في 

 العمال

 متوسط 5 1,10 3,34

6 

أنزعج من أساليب تعامل إدارة 

املؤسسة مع العمال املخالفين للقوانين 

 واللوائح التنظيمية

 متوسط 6 1,07 3,32

7 

نظام االتصال املعمول به في املؤسسة 

ال يسمح بالربط بين كافة العاملين من 

 جميع املستويات

 متوسط 3 1,06 2,38

8 
الهيكل التنظيمي للمؤسسة ال يتيح 

 فرص النمو والترقية
 متوسط 9 1,28 2,96

9 
واملشرفون املباشرون ال  املسؤولون 

 يتعاملون مع العمال باملساواة
 متوسط 7 1,31 3,11

10 
قيادة املؤسسة ال تهتم بقضايا عمال 

 املؤسسة
 متوسط 8 1,13 2,98

11 
أداء العاملين في املؤسسة ال يتم  تقييم

 وفق أسس عادلة بين املوظفين
 متوسط 4 1,22 3,36

 spssباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي   املصدر:
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 التعليق:

( تظهر أن املتوسط العام التجاهات أفراد العينة نحو الضغوط III-8النتائج املبينة من خالل الجدول رقم)

مما (، 0.59( وانحراف معياري قدره )3.01)ب قدري بمتوسط حسابي التنظيمية بشكل كلي جاء بدرجة متوسطة

وأن بعد ضغوط الهيكل التنظيمي  يشير الى أن أفراد العينة يتعرضون للضغوط التنظيمية بمستوى متوسط،

ملادية للعمل بمتوسط ا ( يليه محور ضغوط البيئة3,09جاء في املرتبة األولى بمتوسط حسابي قدر بـ)

وهذا يعني أن أفراد العينة ترى بأن الضغوط املتعلقة بالبيئة املادية للعمل و الهيكل التنظيمي يتعرضون (؛2.93)

يتسم بالعدالة في ال  (GNL1مركب)  سوناطراكداللة على أن الهيكل التنظيمي ملؤسسة  لها بدرجة متوسطة.

و هذا ما و أن ادارة املؤسسة ال تشرك املوظفين في اتخاذ القرارات الخاصة بمهامهم  نظام العالوات و املكافئات

نظام العالوات واملكافئات املعمول به في املؤسسة  اليتسم بالعدالة  املتوسط الحسابي للعبارة " يوضحه

حين أن البيئة املادية للعمل في املؤسسة تتسم  في .(3.49و املقدر ب )الذي جاء بمستوى متوسط " واملوضوعية

املتوسط  و هذا ما يوضحهبظروف عمل غير مناسبة كاالنزعاج من كثرة الضوضاء و صوت اآلالت في املكاتب 

و هذا ما  .(3.36" الذي جاء بمستوى متوسط و املقدر ب)أنزعج من كثرة الضوضاء في عملي "الحسابي للعبارة

 H02  1هذا ما يؤكد صحة الفرضية الفرعية األولى  لقلق الذي ينجم عنه ضغط في العمل.يسبب لعينة الدراسة ا

 و ترفض الفرضية البديلة . الصفريةH0و عليه تقبل الفرضية 

 الضغوط الشخصية: اثالث

جاءت نتائج مستويات الضغوط الشخصية بأبعادها كما تدركها العينة املدروسة في مؤسسة سوناطراك 

 ( التالي:III-9كما يعرضها الجدول) ( بطيوة وهرانGNL1)مركب 

 (III-9الجدول )

افات املعيارية التجاهات أفراد العينة نحو الضغوط الشخصية املتوسطات الحسابية  واالنحر

رقم 

 البعد
 البعد أو املحور 

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الرتبة 

حسب 

 املتوسط

املستوى حسب 

 املتوسط

 عالي - 460, 3,98 الضغوط الشخصية

I.  عالي - 680, 3,86 بعد التحدي 

1 

مهما تكن ظروف العمل في 

املؤسسة أستطيع التكيف معها 

 ومواجهتها

 عالي 2 880, 3,72

2 
أبادر لحل مشكالت العمل وال 

 أشعر بالخوف من مواجهتها
 عالي 1 720, 4,02
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II.  عالي - 590, 3,88 بعد التحكم 

1 

نجاحي في حياتي املهنية يعتمد على 

وليس على الحظ و  مجهوداتي

 الصدفة

 عالي 2 780, 4,04

2 
أنفذ قرارتي بنفس ي واثق في قدرتي 

 على اختيار واتخاذ القرار الصائب
 عالي 1 660, 4,15

3 
ال أتوقع الفشل وسوء الحظ في كل 

 ش يء
 عالي 3 770, 3,89

4 

أدرك ما يجري حولي من أحداث في 

بالقدرة على  املؤسسة  وأشعر

 التأثير فيها

 متوسط 4 1,13 3,45

III.  عالي - 510, 4,20 بعد االلتزام 

1 
لدي قيم ومبادئ معينة ألتزم بها 

 وأحافظ عليها
 عالي  1 720, 4,32

2 
أبادر بالوقوف بجانب زمالئي في 

 العمل عند مواجهتهم ألي مشكلة
 عالي 2 620, 4,26

3 
العمال أشعر باملسؤولية اتجاه 

 وأبادر ملساعدتهم
 عالي  3 750, 4,04

 عالي - 460, 3,98 الضغوط الشخصية

 spssباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي  املصدر:املصدر: 

 التعليق:

( تظهر أن املتوسط العام التجاهات أفراد العينة نحو الضغوط III-9النتائج املبينة من خالل الجدول رقم)     

(، وأن كل 0.46( وانحراف معياري قدره )3.98)بقدر بمتوسط حسابي يالشخصية بشكل كلي جاء بدرجة عالية 

و بمتوسطات متقاربة.  األبعاد التي يعبر من خاللها عن الضغوط الشخصية جاءت هي األخرى بمستويات عالية

( و 0.51ري )و انحراف معيا (4.20لضغوط الخاص االلتزام جاء في املرتبة األولى بمتوسط حسابي قدر بـ)ا وأن بعد

كما توضحه قيمة املتوسط الحسابي للعبارة  هذا باعتبار أن معظم أفراد العينة لديهم قيم ومبادئ يلتزمون بها

و  ،( في الجدول أعاله4.32بمستوى عالي واملقدرة ب)" التي جاءت لدي قيم ومبادئ معينة ألتزم بها وأحافظ عليها"

داللة على أن معظم أفراد العينة يشغلون (0.59وانحراف معياري ) (3.88) حسابي  يليه بعد التحكم بمتوسط

بنفس ي واثق  يقراراتأنفذ  و هذا ما يفسره املتوسط الحسابي للعبارة "  ينفذون قراراتهم بنفسهم أي  إطاروظيفة 
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و في األخير بعد ضغوط  ،(4.15اء بمستوى عالي و املقدر ب)"الذي جفي قدرتي على اختيار واتخاذ القرار الصائب

( و هذا باعتبار أن معظم أفراد 0.68يقدر ب ) و انحراف معياري  (3.86التحدي جاء بمتوسط حسابي بقدر )

دم صحة الفرضية الفرعية الثانية حيث ترفض الفرضية و هذا ما يؤكد ع .العينة يبادرون لحل مشكالت العمل

 (GNL1مركب)  موظفي مؤسسة سوناطراك يتعرض: بل الفرضية البديلة التي تنص علىو تق  H0الصفرية 

 شخصية بمستوى عالي . لضغوط

 لالنحدار نتائج تحليل التباين 

ضغوط العمل ملوظفي مؤسسة  والوقت  دارةا يوجد عالقة ذات داللة احصائية بين:  H03الفرضية الثالثة    

 و بهدف اختبار هذه الفرضية تمت صياغة الفرضيات الفرعية التالية :  .( وهرانGNL1)مركبسوناطراك 

: يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إدارة الوقت و بعد الضغوط التنظيمية   1H03الفرضية الفرعية األولى  -

 ؛(GNL1)مركبوظفي مؤسسة سوناطراك مل

: يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إدارة الوقت و بعد الضغوط الشخصية  2H03الفرضية الفرعية الثانية  -

 ؛(GNL1) مركب وظفي مؤسسة سوناطراكمل

الوقت و أبعاد ضغوط العمل ) الضغوط التنظيمية و  إدارةمعامالت االرتباط بين بعد  إيجادو الختبارها تم 

  ( التالي : III-10الشخصية ( و قد جاءت النتائج كما يعرضها الجدول رقم )

 (III-10الجدول ) 

 للعالقة بين ادارة الوقت و أبعاد ضغوط العمل  (Pearson )معامالت االرتباط

 املتغيرات أو األبعاد
الضغوط 

 التنظيمية

الضغوط 

 الشخصية

ادارة  

 الوقت

معامل 

 االرتباط
0.092- 0.425 

مستوى 

 الداللة
0.512 0.002 

 spssباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي املصدر: 

 التعليق:

قد بلغ الوقت و بعد الضغوط التنظيمية  إدارةيبين الجدول أعاله أن معامل االرتباط الذي يوضح العالقة بين 

ولهذا نرفض الفرضية  ،(α<0.05عند مستوى داللة )  إحصائيا( و هو غير دال 0.512(  بمستوى )-0.092)

ارة الوقت بين إد إحصائية: ال يوجد عالقة ذات داللة و نقبل الفرضية البديلة التي تنصالصفرية 1H03الفرعية 

الوقت و بعد الضغوط الشخصية حيث بلغ معامل  ، أما العالقة التي تربط بين ادارةوبعد الضغوط التنظيمية

(  و هذا ما يعبر عن وجود α<0.05( و هو دال إحصائيا عند مستوى الداللة)0.002( بمستوى )0.425)االرتباط 
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(. وعليه تقبل GNL1) مركب وظفي مؤسسة سوناطراكملبين إدارة الوقت و بعد الضغوط الشخصية   عالقة

 .2H03الفرضية الفرعية 

 .( للتأكد من صالحية النموذج الختبارAnalysis of Varianceتم استخدام نتائج تحليل التباين لالنحدار )      

 ( التالي:III-11جاءت النتائج كما يشير إليها الجدول رقم)اإلجابة على الفرضية  و بهدف

  spssباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي  املصدر: 

 التعليق:

 ادارةثبات صالحية النموذج الختبار فرضية وجود أثر بين  عدم(III-11يتبين من خالل نتائج الجدول رقم)

من  أكبر( جاءت 0.512بحكم أن مستوى الداللة لهذا االختبار والبالغ مقدارها )الوقت و الضغوط التنظيمية ،

بين املتغيرين أي عدم وجود أثر بين إدارة  إحصائيةو هذا يدل على عدم وجود داللة  (. α≤0,05)مستوى الداللة 

 الوقت و الضغوط التنظيمية .

 

 

 

 

 

 

 (III-11الجدول )

الوقت على الضغوط  إدارةنتائج تحليل التباين لالنحدار للتأكد من صالحية النموذج ألثر 

 التنظيمية 

 املصدر
درجات 

 الحرية

مجموع 

 املربعات

متوسط 

 املربعات

 Fقيمة 

 املحسوبة

مستوى 

 الداللة

 0.512 0.437 0.157 0.157 1 خطأ املفسر

   0.360 18,348 51 الخطأغير املفسر

    18,505 52 الخطأ الكلي

 0.008( = 2Rمعامل التحديد )
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 (III-12الجدول )

نتائج تحليل التباين لالنحدار للتأكد من صالحية النموذج ألثر ادارة الوقت على ضغوط البيئة 

 املادية للعمل

 املصدر
درجات 

 الحرية

مجموع 

 املربعات

متوسط 

 املربعات

 Fقيمة 

 املحسوبة

مستوى 

 الداللة

 2330, 1,457 6980, 6980, 1 خطأ املفسر

   4790, 24,418 51 الخطأغير املفسر

    25,115 52 الخطأ الكلي

 0280,( =2Rمعامل التحديد )

 spssباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي  املصدر: 

 التعليق:

 إدارةثبات صالحية النموذج الختبار فرضية وجود أثر بين  عدم(III-12يتبين من خالل نتائج الجدول رقم)

( جاءت 0.233مستوى الداللة لهذا االختبار والبالغ مقدارها )بحكم أن  ،البيئة املادية للعملالوقت و ضغوط 

بين املتغيرين أي عدم وجود أثر  إحصائية(. و هذا يدل على عدم وجود داللة  α≤0,05)أكبر من مستوى الداللة 

 البيئة املادية .بين إدارة الوقت و ضغوط 

 (III-13الجدول )

صالحية النموذج ألثر ادارة الوقت على ضغوط الهيكل نتائج تحليل التباين لالنحدار للتأكد من 

 التنظيمي

 املصدر
درجات 

 الحرية

مجموع 

 املربعات

متوسط 

 املربعات

 Fقيمة 

 املحسوبة

مستوى 

 الداللة

 9570, 0030, 0020, 0020, 1 خطأ املفسر

   6220, 31,725 51 الخطأغير املفسر

    31,727 52 الخطأ الكلي

 0000,( =2Rالتحديد )معامل 

 spssباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي  املصدر: 
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 التعليق:

 إدارةثبات صالحية النموذج الختبار فرضية وجود أثر بين  عدم(III-13يتبين من خالل نتائج الجدول رقم)

( جاءت أكبر 0.957مستوى الداللة لهذا االختبار والبالغ مقدارها )بحكم أن  ،الهيكل التنظيميالوقت و ضغوط 

بين املتغيرين أي عدم وجود أثر بين  إحصائية(. و هذا يدل على عدم وجود داللة  α≤0,05)من مستوى الداللة 

 الهيكل التنظيمي .إدارة الوقت و ضغوط 

 (III-14الجدول )

صالحية النموذج ألثر ادارة الوقت على الضغوط نتائج تحليل التباين لالنحدار للتأكد من 

 الشخصية

 املصدر
درجات 

 الحرية

مجموع 

 املربعات

متوسط 

 املربعات

 Fقيمة 

 املحسوبة

مستوى 

 الداللة

 0020, 11,245 2,007 2,007 1 خطأ املفسر

   1780, 9,102 51 الخطأغير املفسر

    11,109 52 الخطأ الكلي

 1810,( =2Rمعامل التحديد )

 spssباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي  املصدر: 

 التعليق:

ادارة الوقت ( ثبات صالحية النموذج الختبار فرضية وجود أثر بين III-14يتبين من خالل نتائج الجدول رقم)

من  أصغر( جاءت 0.002بحكم أن مستوى الداللة لهذا االختبار والبالغ مقدارها ) ،الشخصيةو الضغوط 

بين املتغيرين أي وجود أثر بين إدارة الوقت و  إحصائية(. و هذا يدل على وجود داللة  α≤0,05)مستوى الداللة 

الوقت، والباقي يعزى إلى  شخصية مرده هو ادارةال غوطضالمن التباين الحاصل في  %18و. الشخصيةضغوط ال

 .عوامل أخرى لم تتطرق إليها الدراسة

 

 

 

 

 

 



 

 

III.                    مؤسسة سوناطراك  لدى موظفي ضغوط العمل  علىالوقت أثر ادارة(GNL1) 

34 

 

 

 

 

 

 
 

 spssباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي  :املصدر

 التعليق:

إلدارة الوقت على الضغوط الشخصية  ن يوجد تأثير، اذ0,05اقل من  0,002وى الداللة بما ان مست

فقط ما يفسر ذلك, لكن لتحليل أكثر  %18، وكما تم اإلشارة إليه أنفا، فان 0,425قدره  موجب وبمعامل ارتباط

 : عمقا سنقوم بدراسة األثر املترتب عن إدارة الوقت على أبعاد الضغوط الشخصية الثالثة، وذلك كما يلي

 (III-16الجدول )

 التحدية الوقت على ضغوط نتائج تحليل التباين لالنحدار للتأكد من صالحية النموذج ألثر ادار 

 املصدر
درجات 

 الحرية

مجموع 

 املربعات

متوسط 

 املربعات

 Fقيمة 

 املحسوبة

مستوى 

 الداللة

 0740, 3,333 1,508 1,508 1 خطأ املفسر

   4520, 23,068 51 الخطأغير املفسر

    24,575 52 الخطأ الكلي

 0610,( =2Rمعامل التحديد )
 spssباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي  املصدر: 

 التعليق:

ادارة ثبات صالحية النموذج الختبار فرضية وجود أثر بين  عدم(III-16يتبين من خالل نتائج الجدول رقم)

( جاءت أكبر من 0.074بحكم أن مستوى الداللة لهذا االختبار والبالغ مقدارها ) ،التحديالوقت و ضغوط 

بين املتغيرين أي عدم وجود أثر بين إدارة  إحصائية(. و هذا يدل على عدم وجود داللة  α≤0,05)مستوى الداللة 

 التحدي .الوقت و ضغوط 

 

 

 

 (III-15الجدول )

 ضغوط الشخصيةالنتائج تحليل االنحدار املتعدد الختبار أثر ادارة الوقت على 

 B أبعاد ضغوط العمل
الخطأ 

 املعياري 
Beta 

 tقيمة 

 املحسوبة

مستوى 

 الداللة

 0020, 3,353 4250, 1980, 6630, الشخصيةضغوط ال
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 (III-17الجدول )

 نتائج تحليل التباين لالنحدار للتأكد من صالحية النموذج ألثر ادارة الوقت على ضغوط التحكم

 املصدر
درجات 

 الحرية

مجموع 

 املربعات

متوسط 

 املربعات

 Fقيمة 

 املحسوبة

مستوى 

 الداللة

 0000, 14,163 3,956 3,956 1 خطأ املفسر

   2790, 14,245 51 الخطأغير املفسر

    18,200 52 الخطأ الكلي

 2170,( =2Rمعامل التحديد )
 spssباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي  املصدر: 

 التعليق:

ادارة الوقت ( ثبات صالحية النموذج الختبار فرضية وجود أثر بين III-17يتبين من خالل نتائج الجدول رقم)

من مستوى  أصغر( جاءت 0.000بحكم أن مستوى الداللة لهذا االختبار والبالغ مقدارها ) ،التحكمو ضغوط 

بين املتغيرين أي وجود أثر بين إدارة الوقت و ضغوط  إحصائيةو هذا يدل على وجود داللة  (. α≤0,05)الداللة 

الوقت، والباقي يعزى إلى عوامل أخرى لم  إدارةمرده هو  ضغوط التحكممن التباين الحاصل في  %21و . لتحكما

 .تتطرق إليها الدراسة

 

 

 

 

 

 

 spssباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي  املصدر:

 التعليق:

ذو عالقة  ضغوط التحكمإلدارة الوقت على  ن يوجد تأثيرذ، ا0,05اقل من  0,000بما ان مستوى الداللة 

 (  0,466املقدرة ب) Betaالذي توضحها قيمة موجبة 

 

 

 (III-18الجدول )

 نتائج تحليل االنحدار املتعدد الختبار أثر ادارة الوقت على ضغوط التحكم

 B أبعاد ضغوط العمل
الخطأ 

 املعياري 
Beta 

 tقيمة 

 املحسوبة
 مستوى الداللة

 0000, 3,763 4660, 2470, 9310, ضغوط التحكم
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 (III-19الجدول )

 التباين لالنحدار للتأكد من صالحية النموذج ألثر ادارة الوقت على ضغوط االلتزامنتائج تحليل 

 املصدر
درجات 

 الحرية

مجموع 

 املربعات

متوسط 

 املربعات

 Fقيمة 

 املحسوبة

مستوى 

 الداللة

 0420, 4,342 1,068 1,068 1 خطأ املفسر

   2460, 12,538 51 الخطأغير املفسر

    13,606 52 الخطأ الكلي

 0780,( =2Rمعامل التحديد )
 spssباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي  املصدر: 

 التعليق:

ادارة الوقت ( ثبات صالحية النموذج الختبار فرضية وجود أثر بين III-17يتبين من خالل نتائج الجدول رقم)

من مستوى  أصغر( جاءت 0.042االختبار والبالغ مقدارها )بحكم أن مستوى الداللة لهذا  ،لتزاماالو ضغوط 

بين املتغيرين أي وجود أثر بين إدارة الوقت و ضغوط  إحصائيةو هذا يدل على وجود داللة  (. α≤0,05)الداللة 

الوقت، والباقي يعزى إلى عوامل أخرى لم  إدارةمرده هو  ضغوط االلتزاممن التباين الحاصل في  %7.8و .االلتزام

 .تتطرق إليها الدراسة

 

 

 

 

 

 

 
 spssباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي  املصدر:

 التعليق:

فقط ما  %7.8، فان ضغوط إلدارة الوقت على  يوجد تأثير نإذ، 0,05اقل من  0,042مستوى الداللة  أنبما 

املقدرة  Betaنجد العالقة موجبة بين إدارة الوقت و ضغوط االلتزام الذي تفسرها قيمة  ومنه .يفسر ذلك

 ( .2.084)ب

 

 

 (III-20الجدول )

 نتائج تحليل االنحدار املتعدد الختبار أثر ادارة الوقت على ضغوط االلتزام

 B أبعاد ضغوط العمل
الخطأ 

 املعياري 
Beta 

 tقيمة 

 املحسوبة
 مستوى الداللة

 0420, 2,084 2800, 2320, 4830, ضغوط االلتزام
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 : مناقشة نتائج الدراسة   4-3

وقتهم و يتمكنون من  ( يجيدون ادارةGNL1من نتائج الدراسة أن موظفي مؤسسة  سوناطراك مركب ) نستخلص -

(  تقوم بالتخطيط الجيد ألهدافها GNL1سوناطراك مركب )أن مؤسسة  إلىانجاز عملهم في وقت قصير، ويرجع هذا 

 تحكم فيها ؛املستقبلية و وضوحها، و يعرف موظفيها جيدا مسؤولياتهم وواجباتهم و لهم القدرة على ال

وهذا من خالل ، مستوى متوسط من ضغوط العمل إلى  (GNL1موظفي مؤسسة  سوناطراك مركب )كما يتعرض -

تعرضهم لضغوط تنظيمية التي يسببها الهيكل التنظيمي الذي ال يشركهم في اتخاذ القرارات و ال يتيح فرص النمو و 

 الى البيئة املادية للعمل؛ إضافةالترقية، 

مستوى عالي من الضغوط الشخصية، ألن غالبية  إلى(  GNL1موظفي مؤسسة  سوناطراك مركب )كما يتعرض -

 ؛مما يزيد من الضغوط لديهم   ينفذون قراراتهم بنفسهم  إطار أياملوظفين يشغلون منصب 

 نتائج الدراسة أن إدارة الوقت ليس لها تأثير على ضغوط العمل إجماال لذا تم التفصيل في أبعادها؛ نستخلص من-

 التنظيمية؛إلدارة الوقت تأثير على الضغوط  أن ليسمن نتائج الدراسة  نستخلص -

أقل من مستوى  إحصائيةالوقت تؤثر على الضغوط الشخصية بداللة  إدارةنستخلص من نتائج الدراسة أن   -

 ؛( α≤0,05)الداللة 

 بة بضغوط التحكم و ضغوط االلتزام.نستخلص من نتائج الدراسة أن إدارة الوقت لها عالقة موج -

 الفرضياتمناقشة   4-4

 الوقت بمستوى متوسط إدارة (GNL1مركب)  يمارس موظفي مؤسسة سوناطراك:   H01الفرضية األولى  -  

من خالل النتائج املتوصل إليها أعاله تم الحكم على نفي الفرضية الصفرية و قبول الفرضية البديلة التي         

 عالي"الوقت بمستوى  إدارة (GNL1مركب)  يمارس موظفي مؤسسة سوناطراكتنص على " 

لضغوط العمل بشكل عام  (GNL1مركب) موظفي مؤسسة سوناطراك يتعرض: H02 الفرضية الثانية -

  . متوسطة بمستويات

 ثبات صحة الفرضية الصفرية .     من خالل النتائج املتوصل إليها أعاله تم الحكم على      

ضغوط العمل ملوظفي مؤسسة  والوقت  إدارة بين إحصائيةيوجد عالقة ذات داللة : H03الفرضية الثالثة-  

 .(GNL1)مركبسوناطراك 

ثبات صحة الفرضية، حيث وجدنا من خالل الدراسة أنه من خالل النتائج املتوصل إليها أعاله تم الحكم على       

 هناك أثر ادارة الوقت على الضغوط الشخصية )ضغوط التحدي و االلتزام(.

 سوناطراك مركب: هناك عالقة ما بين إدارة الوقت و ضغوط العمل ملوظفي مؤسسة  الفرضية الرئيسية-

(GNL1) 
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الوقت و  حيث ال توجد عالقة بين ادارةصحة الفرضية  نفيمن خالل النتائج املتوصل إليها أعاله تم الحكم على   

ضغوط العمل إجماال، إنما توجد عالقة بين ادارة الوقت و أبعاد الضغوط الشخصية املتمثلة في ضغوط 

 التحدي و االلتزام .



 

 عامة خاتمة



 
59 

 خاتمة عامة 

ال متناهية للمؤسسة مهما كان  االهتمام باملورد البشري مع تطور الفكر اإلداري ملا له من عطاءاتازداد      

حجمها و نشاطها، فتعرض هذا املورد البشري لضغوط العمل و هدر لوقته البد من أن ينجم عنه خفض في 

أثر  أهداف املؤسسة، ومن خالل هذا حاولت دراستنا معرفةمستوى أداءه و خدماته املقدمة من أجل تحقيق 

 ادارة الوقت على ضغوط العمل.

كما يختلف تقدير ، طبيعة وظائفهمو  احتياجاتهمو  دوافعهمو  ألفراداهوم إدارة الوقت باختالف يختلف مف      

أهمية إدارة الوقت في املنظمات من منطلق أن  ،حيث تتضحمن ثقافة إلى أخرى و  قيمة الوقت من مجتمع ألخر

حسن و  فإذا تم استثماره، ماديةأنه يعتبر أحد عناصر الكلفة الغير و  املتجددةو  الوقت من املوارد املتاحة

حتى نحسن إدارة و  عظيم العائد من إنفاق هذا الوقت،فانه يمكن ت، استخدامه على املستوى التنظيمي ككل

أحسنت و الفوائد لو  حقق الكثير من املزايالكي ن الوقت في املستقبل علينا أن نقوم بتخطيط ذلك في الحاضر

 .إدارة الوقت بصورة صحيحة

، ح موضوع ضغوط العمل أحد املجاالت األساسية  الهتمام العديد من رجال الفكر اإلداري و التنظيميأصب       

حيث تعتبر ضغوط العمل حالة تنشأ لعدم توافق الفرد مع بيئة العمل بسبب تفاعل عدة عوامل مؤثرة تتعلق 

و درجة تأثيرها على األفراد فقد تتفاوت من حيث طبيعتها بالبيئة الخارجية والداخلية للمؤسسة او الفرد،فقد 

من خالل مجموعة من  تخدم الضغوط أغراضا مفيدة و قد تكون دافعا لالتحاد في العمل و املنافسة و التفوق 

، لذا اهتم املصادر سواء تنظيمية أو شخصية، تترتب عليها أثار نفسية أو سيكولوجية أو غيرها على املوظفين

التي يمكن أن تستفيد بها املنظمة أو الفرد للتقليل من األضرار ل و الطرق الباحثون بدراسة العديد من السب

 .الناتجة عن التعرض لضغوط العمل

ما تم عرضه  وإسقاطبعد استعراضنا للجانب النظري ملتغيرات الدراسة "ادارة الوقت"و "ضغوط العمل"،       

الوقت و ضغوط  إدارةتوجد عالقة بين  ال ( لوالية وهران توصلنا الى أنهGNL1على مؤسسة سوناطراك مركب )

 في املؤسسة محل الدراسة .إجماال العمل 

 نتائج الدراسة 

 من خالل عرض و تحليل اإلجابة عن تساؤالت الدراسة و اختبار فرضياتها، يمكن التوصل إلى النتائج التالية :

 (؛GNL1وجود مستوى جيد إلدارة الوقت في مؤسسة سوناطراك مركب ) •

( يجيدون إدارة وقتهم و يتمكنون من انجاز عملهم في وقت GNL1موظفي مؤسسة  سوناطراك مركب ) •

(  تقوم بالتخطيط الجيد ألهدافها GNL1سوناطراك مركب )قصير، ويرجع هذا إلى أن مؤسسة 

 موظفيها جيدا مسؤولياتهم وواجباتهم و لهم القدرة على التحكم فيها؛املستقبلية و وضوحها، و يعرف 

(  إلى مستوى متوسط من ضغوط العمل، وهذا من GNL1موظفي مؤسسة  سوناطراك مركب )يتعرض  •

خالل تعرضهم لضغوط تنظيمية التي يسببها الهيكل التنظيمي الذي ال يشركهم في اتخاذ القرارات و ال 

 رقية، إضافة الى البيئة املادية للعمل؛يتيح فرص النمو و الت
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 إدارة الوقت ليس لها تأثير على ضغوط العمل إجمال؛ •

 إدارة الوقت تؤثر على الضغوط الشخصية ) ضغوط التحدي و ضغوط االلتزام (؛ •

 إدارة الوقت لها عالقة موجبة بضغوط التحكم و ضغوط االلتزام؛ •

ذات مستوى عالي فإنها تمارس ضغوطا شخصية على  انه كلما كانت إدارة الوقتنستخلص من النتائج  •

املوظفين، بمعنى أن الفرد الذي يحسن من إدارة وقته ترفع عنده ضغوط التحكم فهو يحاول أن يتحكم 

جيدا في عمله، وكذا ترتفع عنده ضغوط االلتزام، ألنه كلما تحسنت ادراة الوقت كلما تطلب من الفرد 

 ير راض عن طريقة عمله إذا انحازت عن وضع سابق كان يعتبره جيدا.ان يلتزم في عمله  ألنه سيصبح غ

  مالحظات عامة حول املوضوع

إن استغالل الوقت و تحقيق اإلدارة الفعالة له يعد من بين املهام األساسية لنجاح املؤسسات، فهو     

يعتبر عملية مستمرة من تخطيط، تنظيم، توجيه ورقابة لكل النشاطات و ذلك خالل فترة زمنية محددة 

هناك املنشودة،حيث  بهدف تحقيق فعالية مرتفعة في استغالل هذا الوقت املتاح للوصول إلى األهداف

أساليب إدارية متعددة إلدارة الوقت تعمل على مساعدة و توجيه املديرين و املوظفين الستغالل أوقاتهم 

أثناء العمل االستغالل األمثل بما يحقق أهداف العمل داخل املنظمة ومنها اإلدارة باالستثناء، اإلدارة 

 رة باملشاركة و اإلدارة باألهدافالذاتية، اإلدا

ضغوط العمل تجربة ذاتية تحدث اختالال نفسيا أو عضويا لدى الفرد وينتج عن عوامل في البيئة      

من الظواهر الحتمية التي يمكن القضاء عليها،لكن يمكن الخارجية أو املنظمة التي يعمل فيها وتعتبر 

لطرق التي تساعد الفرد التخفيف من حدتها و ذلك من خالل تبني املنظمة مجموعة من االستراتيجيات و ا

في التخفيف من ضغوط العمل التي يتعرض لها في املنظمة التي يعمل بها و من بينها اإلدارة الفعالة و 

 الفاعلة للوقت. 

 توصيات :

 النتائج املتوصل إليها ، نقدم بعض االقتراحات :  و من خالل   

يجب أن توزع املهام الوظيفية بين املوظفين في مؤسسة سوناطراك بنا يناسب اختصاصهم و قدراتهم،    -

 وأن يكون هناك عدالة في توزيع املهام بين املوظفين حتى ال يؤذي ذلك الجهاد بعض املوظفين دون غيرهم؛

 البد من التحسين املستمر لظروف العمل؛ -

 في اتخاذ القرارات املتعلقة بالعمل؛ ضرورة األخذ بآراء املوظفين -

 ضرورة االهتمام بالضروف البيئية و املادية ألماكن العمل؛  -

 ضرورة االهتمام أكثر بموضوع ضغوط العمل بحيث يبقى مستواه ضمن املستوى املتوسط و املقبول؛ -

 تحديد أدوار األفراد و توضيحها بحيث يدرك كل فرد بوضوح مسؤولياته و مهامه وسلطاته؛  -
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 ضرورة املوافقة بين املبادئ الشخصية و ظروف العمل؛   -

 السماع القتراحات املوظفين في حل النزاعات و املشاكل مهما كانت رتبتهم في املؤسسة. -

 



 

 قائمة املراجع



  قائمة املراجع 

  الكتب : أوال

، دار حامد لل�شر و )سلوك �فراد و ا��ماعات �� منظمات �عمال(حس�ن حر�م، السلوك التنظي��  .1

 .2009التوز�ع، عمان، 

 ؛2014، عمان، دار ا��ليج لل�شر و التوز�ع، "ضغوط العمل و أثر�ا ع�� �داء " خالد عيادة عليمات،  .2

 ؛2007سليم جلدة ،سامي دمحم �شام ، فن ادارة الوقت و�جتماعات ، الطبعة �و�� ، دار الدجلة ، .3

دار الثقافة لل�شر والتوز�ع ،علوان ، نجوى رمضان احميد ، ادارة الوقت ، الطبعة �و�� ، ، عمان  نا��قاسم  .4

 ؛2009،

الوقت املف�وم والقواعد وامل�ارات، الطبعة الثانية ، القا�رة ،ا��موعة العر�ية  النصر، ادارة ومدحت أب .5

 ؛2014للتدر�ب وال�شر ، 

 ؛2008مؤسسة رؤ�ة لل�شر والتوز�ع ، ،دوجالس، ادارة الوقت ، الطبعة �و�� .دوجالس ، دونا ان.م��يل ان .6

لعق�� �� ضوء علم النفس املعر��، وليد السيد خليفة، مراد ع�� ع����، الضغوط النفسية و التخلف ا .7

 ؛2008املفا�يم النظر�ات و ال��امج، دار الوفاء للطباعة و ال�شر، الطبعة �و��، �سكندر�ة، 

  الرسائل ا��امعية : ثانيا

، جامعة  خديجة حوح و، دور ادارة الوقت �� التخفيف من ضغوط العمل ، مذكرة تخرج لنيل ش�ادة ماس�� .1

 ؛2017-�2016سكرة ، 

سال�� خديجة، زحاف �عيمة، أثر الضغوطا مل�نية ع�� �داء الوظيفي للمرأة العاملة، مذكرة املاس��،  .2

 ؛2016/2017معسكر، 

شاطر شفيق، أثر ضغوط العمل ع�� الرضا الوظيفي للمورد ال�شري باملؤسسات الصناعية، رسالة  .3

 ؛2010ماجست��،  جامعة بوقرة بومرداس، 

، )من�� لدراسة مصادر�ا نتائج�ا و كيفية ادار��ا( عبد الرحمان أحمد بن دمحم ال�يجات، ضغوط العمل  .4

 ؛1998الر�اض،مع�د �دارة العامة، 

عصام لعيا��� ، �عض أساليب ادارة الوقت وعالقا��ا بأداء مديري املركبات الر�اضية ا��وار�ة ، مذكرة  .5

 ؛2014قنيات �شاطات البدنية والر�اضية ، ماج�س�� ، مسيلة ، مع�د علوم وت

مبارك بن فا�� بن مبارك الدوسري، اثر ضغوط العمل و عالق��ا بالرضا الوظيفي لألفراد العامل�ن، رسالة  .6

 .2010ماجست��، جامعة نايف، 

� ، مداح عودة ، لوجان اب�سام ، دور ادارة الوقت �� ا��د من ضغوط العمل ،مذكرة تخرج لنيل ش�ادة املاس� .7

 ؛2016/2017جامعة معسكر ، 



 

 املالحق



 �ل�ة  العلوم  االقتصاد�ة  والتجار�ة  وعلوم  التسییر

العلوم االقتصاد�ةقسم   

اقتصاد وتسییر المؤسساتتخصص    

  إستب�ان

  

  تح�ة طی�ة و�عد

راجین من�م التعاون �غرض إفادتنا في جمع  االستب�اننضع بین أید��م هذا "دور إدارة الوقت في الحد من ضغو� العمل"في إطار اإلعداد لمذ�رة ماستر �عنوان 

في الخانة التي تمثل وجهة نظرك، ونفید�م علما �أن ما تدلون �ه من إجا�ات  )×(الب�انات ذات الصلة ب�حثنا وذلك �اإلجا�ة على أسئلة االستب�ان بوضع عالمة

  وش�را.لن تستخدم إال ألغراض ال�حث العلمي مع المحافظة على سر�تها

المعلومات الشخص�ة: ولاألالجزء   

  

  :...............................الطال�ة

                             سنة  25أقل من   :الفئة العمر�ة

                                سنة 35- 26

سنة                              45  - 36  

سنة فأكثر                              64  

 

  

    

  

  

 

    

إدارة الوقت: الجزء الثاني  

  الع�ارات  رقم
غیر مواف� 

  �شدة
  مواف� �شدة  مواف�  محاید  غیر مواف�

            عمال الواج�ة عليلد� الوقت الكافي للق�ام �األ  1

            أوقات الدخول و الخروج من العمل ال تسمح بتأد�ة مهام أخر�   2

            احدد أهدافي بدقة من اجل تحق�قها  3

            استخدم التقو�م السنو� لض�� المواعید النهائ�ة و األعمال التي یجب الق�ام بها  4

            أضع قائمة مهام یوم�ة وارجع إلیها عدة مرات في الیوم   5

            احدد أولو�ات المهام  حسب األهم�ة  وانظم وقتي بناءا  علیها  6

            �أعمال مهمة  طارئة أو مفاجئةلد� القدرة للحصول على الوقت للق�ام   7

            قتلد� القدرة على رفض أ� مهام أو طلب عندما ��ون لد� ضغ� في الو  8

اعمل على تفو�ض المسئول�ة والمهام لآلخر�ن  من اجل إتاحة المز�د من   9

  الوقت لنفسي 

          

            أو م�ان عملي لمنع الفوضى واالرت�اك  اعمل على تنظ�م م�تبي  10

            �سهل  علي إلغاء المهام األقل أولو�ة    11

 سنوات فأقل 05 :اخلربة املهنيــة

 سنوات10 – 06

 سنة 15 – 11

 سنة 15أكثر من 

 أعزب : احلالة االجتماعية

 متزوج

 حاالت أخرى

 إطــار :ــةالوظيفــــ

 متحكم

 منفـــذ

 ذكر  :اجلنس

 أنثى



            بنفسي غیر  فعال للغا�ة   األعمال أجد أن الق�ام ��ل  12

            اعمل على إعادة جدولة المهام �لما تغیرت أولو�تها   13

            احرص على أن تكون اجتماعاتي ومهامي منظمة و��فاءة    14

            اعرف بدقة قدرتي على الق�ام �المهام دون أن �ش�ل ذلك ضغو� علي   15

            اعرف ما هي مسؤول�اتي وواج�اتي في جم�ع األوقات  16

            أحاول تخط�� وتنظ�م مهامي الصع�ة خالل أوقاتي األكثر إنتاج�ة      17

18  
مهام اعمل دوما على االنتهاء من أ� عمل أو أ� مهمة قبل الشروع في 

  أخر� 

          

  ضغو� العمل: الجزء الثالث

 الضغو� التنظ�م�ة
غیر مواف� 

 �شدة

غیر 

 مواف�
 مواف� محاید

مواف� 

 �شدة

ل
عم

 لل
�ة
اد
لم
 ا
ئة
لبی

ا
 

      أعاني من االزدحام في مصلحة العمل �سبب سوء تصم�مها 1

2 
أنظمة التكییف الخاصة �المصلحة العمل غیر �اف�ة لمواجهة الحرارة وال 

 البرودة
     

      .أنزعج من �ثرة الضوضاء في عملي 3

4 
أتخوف من اإلصا�ة �األمراض داخل العمل نتیجة نقص أجهزة التنفس 

 االصطناعي
     

      أنزعج من صوت آالت العمل في م�تبي  5

ي
�م

ظ
لتن

 ا
ل
��

له
ا

 

6 
�العدالة  نظام العالوات والم�افئات المعمول �ه في المؤسسة  الیتسم

 والموضوع�ة
     

      ال تملك المؤسسة رؤ�ة تنظ�م�ة واضحة 7

      إدارة المؤسسة غیر قادرة على فض الخالفات والنزاعات بین العمال 8

      إدارة المؤسسة ال تشر�ني في اتخاذ القرارات التي ترت�� �مهامي 9

      المؤسسة س�اسة توظیف مناس�ة لتغط�ة النقص في العمال ال تملك ادارة 10

11 
أنزعج من أسالیب تعامل إدارة المؤسسة مع العمال المخالفین للقوانین 

 واللوائح التنظ�م�ة
     

12  
نظام االتصال المعمول �ه في المؤسسة ال �سمح �الر�� بین �افة العاملین 

  من جم�ع المستو�ات
     

       اله��ل التنظ�مي للمؤسسة ال یت�ح فرص النمو والترق�ة  13

       المسؤولون والمشرفون الم�اشرون ال یتعاملون مع العمال �المساواة  14

       ق�ادة المؤسسة ال تهتم �قضا�ا عمال المؤسسة  15

       تقی�م أداء العاملین في المؤسسة ال یتم وف� أسس عادلة بین الموظفین  16
 

 الضغو� الشخص�ة
غیر مواف� 

 �شدة

غیر 

 مواف�
 مواف� محاید

مواف� 

 �شدة

�
حد

الت
 

      مهما تكن ظروف العمل في المؤسسة أستط�ع التكیف معها ومواجهتها 17

      أ�ادر لحل مش�الت العمل وال أشعر �الخوف من مواجهتها 18

�م
ح
الت

ل 
جا

م
 

      مجهوداتي ول�س على الح� و الصدفةنجاحي في ح�اتي المهن�ة �عتمد على  19

      أنفذ قرارتي بنفسي واث� في قدرتي على اخت�ار واتخاذ القرار الصائب  20

      ال أتوقع الفشل وسوء الح� في �ل شيء 21

      أدرك ما یجر� حولي من أحداث في المؤسسة  وأشعر �القدرة على التأثیر فیها 22



زام
اللت

 ا
ل
جا

م
 

      لد� ق�م وم�ادئ معینة ألتزم بها وأحاف� علیها 23

      أ�ادر �الوقوف بجانب زمالئي في العمل عند مواجهتهم أل� مش�لة 24

      أشعر �المسؤول�ة اتجاه العمال وأ�ادر لمساعدتهم  25

 



 وصف متغ��ات الدراسة :    02امل��ق

 
Frequencies 
 

 

 

Notes 

Output Created 21-MAY-2019 10:41:28 

Comments  

Input 

Data 
C:\Users\oran\Desktop\kabd

ani\linamaster.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
53 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 
Statistics are based on all 

cases with valid data. 

Syntax 

FREQUENCIES 

VARIABLES=v1 v2 v3 v4 v5 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Resources 
Processor Time 00:00:00,02 

Elapsed Time 00:00:00,02 

 
 
[DataSet1] C:\Users\oran\Desktop\kabdani\linamaster.sav 
 

 

 

Statistics 

لجنسا   الفئة العمریة الوظیفة الحالة االجتماعیة الخبرة المھنیة 

N 
Valid 53 53 53 53 53 

Missing 0 0 0 0 0 

 

 

 
Frequency Table 
 



 

 

 الجنس

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 43,4 43,4 43,4 23 ذكر

 100,0 56,6 56,6 30 أنثى

Total 53 100,0 100,0  

 

 

رة المھنیةالخب  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 39,6 39,6 39,6 21 سنوات فأقل 05

 66,0 26,4 26,4 14 سنوات10 – 06

 90,6 24,5 24,5 13 سنة 15 – 11

سنة 15أكثر من   5 9,4 9,4 100,0 

Total 53 100,0 100,0  

 

 

 الحالة االجتماعیة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 37,7 37,7 37,7 20 أعزب

 96,2 58,5 58,5 31 متزوج

 100,0 3,8 3,8 2 حاالت أخرى

Total 53 100,0 100,0  

 

 

 الوظیفة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 77,4 77,4 77,4 41 اطار

 100,0 22,6 22,6 12 متحكم

Total 53 100,0 100,0  

 

 

ة العمریةالفئ  



 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

سنة 25أقل من   7 13,2 13,2 13,2 

 58,5 45,3 45,3 24 سنة 35-26

 98,1 39,6 39,6 21 سنة45-36

 100,0 1,9 1,9 1 سنة فأكثر46

Total 53 100,0 100,0  

 

 
 
Descriptives 
 

 

 

Notes 

Output Created 21-MAY-2019 10:43:21 

Comments  

Input 

Data 
C:\Users\oran\Desktop\kabd

ani\linamaster.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
53 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 
All non-missing data are 

used. 

Syntax 

DESCRIPTIVES 

VARIABLES=v6 v7 v8 v9 

v10 v11 v12 v13 v14 v15 

v16 v17 v18 v19 v20 v21 

v22 v23 الوقت_إدارة  

  /STATISTICS=MEAN 

STDDEV. 

Resources 
Processor Time 00:00:00,02 

Elapsed Time 00:00:00,08 

 
 
[DataSet1] C:\Users\oran\Desktop\kabdani\linamaster.sav 
 



 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation 

 878, 3,87 قت الكافي للقیام باألعمال الواجبة عليلدي الو

 1,218 3,70 أوقات الدخول و الخروج من العمل ال تسمح بتأدیة مھام أخرى

 590, 4,13 أحدد أھدافي بدقة من أجل تحقیقھا

استخدم التقویم السنوي لضبط المواعید النھائیة و األعمال التي یجب 

 القیام بھا
3,23 1,068 

 996, 3,32 مھام یومیة و أرجع الیھا عدة مرات في الیوم أضع قائمة

 1,001 3,87 أحدد أولویات المھام حسب األھمیة و أنظم وقتي بناءا علیھا

 1,037 3,66 لدي القدرة للحصول على الوقت للقیام بأعمال مھمة طارئة أو مفاجئة

لدي القدرة على رفض أي مھام أو طلب عندما یكون لدي ضغط في 

 قتالو
3,28 1,045 

أعمل على تفویض المسؤولیة و المھام لآلخرین من أجل اتاحة المزید 

 من الوقت لنفسي
2,79 1,116 

 810, 4,13 أعمل على تنظیم مكتبي أو مكان عملي لمنع الفوضى و االرتباك

 979, 3,34 یسھل علي الغاء المھام األقل أولویة

 1,150 2,85 ال للغایةأجد أن القیام بكل األعمال بنفسي غیر فع

 517, 4,04 أعمل على اعادة جدولة المھام كلما تغیرت أولویتھا

 532, 4,21 أحرص على أن تكون اجتماعاتي و مھامي منظمة و بكفاءة

 849, 3,83 أعرف بدقة قدرتي على القیام بالمھام دون أن یشكل ذلك ضغوط علي

 909, 3,98 اتاعرف ما ھي مسؤولیاتي وواجباتي في جمیع األوق

 843, 3,98 أحاول تخطیط وتنظیم مھامي الصعبة خالل أوقاتي األكثر إنتاجیة

اعمل دوما على االنتھاء من أي عمل أو أي مھمة قبل الشروع في 

 مھام أخرى
3,75 1,072 

 29638, 3,6646 إدارة الوقت

Valid N (listwise)   

 

 
 
Descriptives 
 

 

 

Notes 

Output Created 21-MAY-2019 10:47:48 

Comments  

Input 
Data 

C:\Users\oran\Desktop\kabd

ani\linamaster.sav 

Active Dataset DataSet1 



Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
53 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 
All non-missing data are 

used. 

Syntax 

DESCRIPTIVES 

VARIABLES=v24 v25 v26 

v27 v28 

للعمل_المادیة_البیئة_ضغوط  v29 

v30 v31 v32 v33 v34 v35 

v36 v37 v38 v39 

التنظیمي _الھیكل_ضغوط    

یةالتنظیم_الضغوط  

  /STATISTICS=MEAN 

STDDEV. 

Resources 
Processor Time 00:00:00,00 

Elapsed Time 00:00:00,00 

 
 
[DataSet1] C:\Users\oran\Desktop\kabdani\linamaster.sav 
 

 

 

Descriptive Statistics الضغوط التنظیمیة   

 N Mean Std. Deviation 

أعاني من االزدحام في مصلحة العمل 

سبب سوء تصمیمھاب  
53 2,42 ,949 

أنظمة التكییف الخاصة بالمصلحة العمل 

 غیر كافیة لمواجھة الحرارة وال البرودة
53 2,66 1,143 

 1,272 3,36 53 .أنزعج من كثرة الضوضاء في عملي

أتخوف من اإلصابة باألمراض داخل 

العمل نتیجة نقص أجھزة التنفس 

 االصطناعي

53 3,06 1,099 

من صوت آالت العمل في مكتبيأنزعج   53 3,17 1,221 

ضغوط البیئة المادیة للعمل            53 2,9321 ,69497 

نظام العالوات والمكافئات المعمول بھ 

في المؤسسة  الیتسم بالعدالة 

 والموضوعیة

53 3,49 1,085 

 1,210 2,81 53 ال تملك المؤسسة رؤیة تنظیمیة واضحة



درة على فض إدارة المؤسسة غیر قا

 الخالفات والنزاعات بین العمال
53 2,85 1,246 

إدارة المؤسسة ال تشركني في اتخاذ 

 القرارات التي ترتبط بمھامي
53 3,42 ,949 

ال تملك ادارة المؤسسة سیاسة توظیف 

 مناسبة لتغطیة النقص في العمال
53 3,34 1,108 

أنزعج من أسالیب تعامل إدارة المؤسسة 

لمخالفین للقوانین واللوائح مع العمال ا

 التنظیمیة

53 3,32 1,070 

نظام االتصال المعمول بھ في المؤسسة 

ال یسمح بالربط بین كافة العاملین من 

 جمیع المستویات

53 2,38 1,060 

الھیكل التنظیمي للمؤسسة ال یتیح فرص 

 النمو والترقیة
53 2,96 1,285 

المسؤولون والمشرفون المباشرون ال 

ملون مع العمال بالمساواةیتعا  
53 3,11 1,311 

قیادة المؤسسة ال تھتم بقضایا عمال 

 المؤسسة
53 2,98 1,135 

تقییم أداء العاملین في المؤسسة ال یتم 

 وفق أسس عادلة بین الموظفین
53 3,36 1,226 

 78111, 3,0926 53 ضغوط الھیكل التنظیمي

 59654, 3,0123 53 الضغوط التنظیمیة

Valid N (listwise) 53   

 

 

 
Descriptives 
 

 

 

Notes 

Output Created 21-MAY-2019 10:50:59 

Comments  

Input 

Data 
C:\Users\oran\Desktop\kabd

ani\linamaster.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
53 



Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 
All non-missing data are 

used. 

Syntax 

DESCRIPTIVES 

VARIABLES=v40 v41 

التحدي_ضغوط  v42 v43 v44 v45 

التحكم_ضغوط  v46 v47 v48 

الشخصیة_االلتزام الضغوط_ضغوط  

  /STATISTICS=MEAN 

STDDEV. 

Resources 
Processor Time 00:00:00,00 

Elapsed Time 00:00:00,00 

 
 
[DataSet1] C:\Users\oran\Desktop\kabdani\linamaster.sav 
 

 

 

Descriptive Statistics الضغوط الشخصیة 

 N Mean Std. Deviation 

مھما تكن ظروف العمل في المؤسسة 

 أستطیع التكیف معھا ومواجھتھا
53 3,72 ,885 

أبادر لحل مشكالت العمل وال أشعر 

 بالخوف من مواجھتھا
53 4,02 ,720 

 68746, 3,8679 53 ضغوط التحدي

نجاحي في حیاتي المھنیة یعتمد على 

 مجھوداتي ولیس على الحظ و الصدفة
53 4,04 ,784 

أنفذ قرارتي بنفسي واثق في قدرتي على 

 اختیار واتخاذ القرار الصائب
53 4,15 ,662 

 776, 3,89 53 ال أتوقع الفشل وسوء الحظ في كل شيء

أدرك ما یجري حولي من أحداث في 

 المؤسسة  وأشعر بالقدرة على التأثیر فیھا
53 3,45 1,136 

 59162, 3,8821 53 ضغوط التحكم

قیم ومبادئ معینة ألتزم بھا وأحافظ  لدي

 علیھا
53 4,32 ,728 

أبادر بالوقوف بجانب زمالئي في العمل 

 عند مواجھتھم ألي مشكلة
53 4,26 ,625 

أشعر بالمسؤولیة اتجاه العمال وأبادر 

 لمساعدتھم
53 4,04 ,759 

 51152, 4,2075 53 ضغوط االلتزام

 46221, 3,9858 53 الضغوط الشخصیة

Valid N (listwise) 53   



 



 اختبار التوز�ع الطبي�� و  ��ساق الداخ��:  03امل��ق 

 
NPar Tests 
 

 

 

Notes 

Output Created 21-MAY-2019 10:24:22 

Comments  

Input 

Data 
C:\Users\oran\Desktop\kabd

ani\linamaster.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
53 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 

Statistics for each test are 

based on all cases with valid 

data for the variable(s) used 

in that test. 

Syntax 

NPAR TESTS 

  /K-S(NORMAL)= الوقت _إدارة

للعمل _المادیة_البیئة_ضغوط

التنظیمي _الھیكل_ضغوط

الشخصیة_التنظیمیة الضغوط_الضغوط  

  /MISSING ANALYSIS. 

Resources 

Processor Time 00:00:00,00 

Elapsed Time 00:00:00,00 

Number of Cases Allowed
a
 98304 

 

a. Based on availability of workspace memory. 

 
 
[DataSet1] C:\Users\oran\Desktop\kabdani\linamaster.sav 
 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 



ضغوط البیئة المادیة  إدارة الوقت 

 للعمل

ضغوط الھیكل 

 التنظیمي

 الضغوط التنظیمیة

N 53 53 53 53 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 3,6646 2,9321 3,0926 3,0123 

Std. Deviation ,29638 ,69497 ,78111 ,59654 

Most Extreme Differences 

Absolute ,139 ,179 ,152 ,104 

Positive ,139 ,161 ,152 ,104 

Negative -,097 -,179 -,107 -,050 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,010 1,306 1,104 ,756 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,260 ,066 ,174 ,617 

 Kolmogorov-Smirnov Test 0.05باللون االصفر اكبر من  الداللة االحصائیة الختبار
مشاھدة أو  30اقل من (ختبارات المعلمیة مثل االنحدار البسیط والمتعدد، وفي حالة العكس مكن ان نستخذم االفي خالة اذا كانت البیانات تتبع توزیع طبیعي ی

0.05ولكن لیست موزعة طبیعیا اقل من  30اذا كانت اكثر من   

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 الضغوط الشخصیة 

N 53 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 3,9858 

Std. Deviation ,46221 

Most Extreme Differences 

Absolute ,135 

Positive ,092 

Negative -,135 

Kolmogorov-Smirnov Z ,984 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,288 

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

 
Reliability 
 

 

 

Notes 

Output Created 21-MAY-2019 10:26:30 

Comments  

Input 

Data 
C:\Users\oran\Desktop\kabd

ani\linamaster.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 



N of Rows in Working Data 

File 
53 

Matrix Input  

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 

Statistics are based on all 

cases with valid data for all 

variables in the procedure. 

Syntax 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=v6 v7 v8 v9 

v10 v11 v12 v13 v14 v15 

v16 v17 v18 v19 v20 v21 

v22 v23 v24 

  /SCALE('ALL 

VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Resources 
Processor Time 00:00:00,02 

Elapsed Time 00:00:00,02 

 
 
[DataSet1] C:\Users\oran\Desktop\kabdani\linamaster.sav 
 

 

 

 
Scale: ALL VARIABLES 
 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 53 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 53 100,0 

 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics إدارة الوقت 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 



,444 19 

 

 
 
Reliability 
 

 

 

Notes 

Output Created 21-MAY-2019 10:32:36 

Comments  

Input 

Data 
C:\Users\oran\Desktop\kabd

ani\linamaster.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
53 

Matrix Input  

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 

Statistics are based on all 

cases with valid data for all 

variables in the procedure. 

Syntax 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=v24 v25 v26 

v27 v28 

  /SCALE('ALL 

VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Resources 
Processor Time 00:00:00,00 

Elapsed Time 00:00:00,00 

 
 
[DataSet1] C:\Users\oran\Desktop\kabdani\linamaster.sav 
 

 

 

 
Scale: ALL VARIABLES 
 



 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 53 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 53 100,0 

 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statisticsضغوط البیئة المادیة للعمل  

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

وصف متغیرات الدراسة  575, 5 

 

 
 
Reliability 
 

 

 

Notes 

Output Created 21-MAY-2019 10:34:53 

Comments  

Input 

Data 
C:\Users\oran\Desktop\kabd

ani\linamaster.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
53 

Matrix Input  

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 

Statistics are based on all 

cases with valid data for all 

variables in the procedure. 



Syntax 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=v29 v30 v31 

v32 v33 v34 v35 v36 v37 

v38 v39 

  /SCALE('ALL 

VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Resources 
Processor Time 00:00:00,02 

Elapsed Time 00:00:00,02 

 
 
[DataSet1] C:\Users\oran\Desktop\kabdani\linamaster.sav 
 

 

 

 
Scale: ALL VARIABLES 
 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 53 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 53 100,0 

 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statisticsضغوط الھیكل التنظیمي  

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,880 11 

 

 
 
Reliability 
 

 

 



Notes 

Output Created 21-MAY-2019 10:35:33 

Comments  

Input 

Data 
C:\Users\oran\Desktop\kabd

ani\linamaster.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
53 

Matrix Input  

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 

Statistics are based on all 

cases with valid data for all 

variables in the procedure. 

Syntax 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=v40 v41 

  /SCALE('ALL 

VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Resources 
Processor Time 00:00:00,02 

Elapsed Time 00:00:00,02 

 
 
[DataSet1] C:\Users\oran\Desktop\kabdani\linamaster.sav 
 

 

 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 53 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 53 100,0 

 



a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statisticsضغوط التحدي  

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,622 2 

 

 

 
Reliability 
 

 

 

Notes 

Output Created 21-MAY-2019 10:36:03 

Comments  

Input 

Data 
C:\Users\oran\Desktop\kabd

ani\linamaster.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
53 

Matrix Input  

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 

Statistics are based on all 

cases with valid data for all 

variables in the procedure. 

Syntax 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=v42 v43 v44 

v45 

  /SCALE('ALL 

VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Resources 
Processor Time 00:00:00,00 

Elapsed Time 00:00:00,00 

 



 
[DataSet1] C:\Users\oran\Desktop\kabdani\linamaster.sav 
 

 

 

 
Scale: ALL VARIABLES 
 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 53 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 53 100,0 

 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statisticsضغوط التحكم  

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,632 4 

 

 
 
Reliability 
 

 

 

Notes 

Output Created 21-MAY-2019 10:36:17 

Comments  

Input 

Data 
C:\Users\oran\Desktop\kabd

ani\linamaster.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 



N of Rows in Working Data 

File 
53 

Matrix Input  

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 

Statistics are based on all 

cases with valid data for all 

variables in the procedure. 

Syntax 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=v46 v47 v48 

  /SCALE('ALL 

VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Resources 
Processor Time 00:00:00,02 

Elapsed Time 00:00:00,02 

 
 
[DataSet1] C:\Users\oran\Desktop\kabdani\linamaster.sav 
 

 

 

 
Scale: ALL VARIABLES 
 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 53 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 53 100,0 

 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statisticsضغوط االلتزام  

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,547 3 

 



 اختبار تأث�� إدارة الوقت ع�� الضغوط التنظيمية:  04امل��ق 

 
Regression 
 

 

 

Notes 

Output Created 21-MAY-2019 11:05:49 

Comments  

Input 

Data 
C:\Users\oran\Desktop\kabd

ani\linamaster.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
53 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 

Statistics are based on 

cases with no missing values 

for any variable used. 

Syntax 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF 

OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) 

POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT 

التنظیمیة_الضغوط  

  /METHOD=ENTER 

وقتال_إدارة . 

Resources 

Processor Time 00:00:00,02 

Elapsed Time 00:00:00,02 

Memory Required 2436 bytes 

Additional Memory Required 

for Residual Plots 
0 bytes 

 
 
[DataSet1] C:\Users\oran\Desktop\kabdani\linamaster.sav 
 



 

 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

إدارة الوقت 1
b
 . Enter 

 

a. Dependent Variable: الضغوط التنظیمیة 

b. All requested variables entered. 

 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,092
a
 ,008 -,011 ,59980 

 

a. Predictors: (Constant), إدارة الوقت 

 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,157 1 ,157 ,437 ,512
b
 

Residual 18,348 51 ,360   

Total 18,505 52    

 

a. Dependent Variable: الضغوط التنظیمیة 

b. Predictors: (Constant), إدارة الوقت 

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 3,692 1,032  3,578 ,001 

 512, 661,- 092,- 281, 185,- إدارة الوقت

 

a. Dependent Variable: الضغوط التنظیمیة 

 

 
 



Regression 
 

 

 

Notes 

Output Created 21-MAY-2019 11:11:22 

Comments  

Input 

Data 
C:\Users\oran\Desktop\kabd

ani\linamaster.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
53 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 

Statistics are based on 

cases with no missing values 

for any variable used. 

Syntax 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF 

OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) 

POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT 

للعمل_المادیة_البیئة_ضغوط  

  /METHOD=ENTER 

تالوق_إدارة . 

Resources 

Processor Time 00:00:00,00 

Elapsed Time 00:00:00,00 

Memory Required 2436 bytes 

Additional Memory Required 

for Residual Plots 
0 bytes 

 
 
[DataSet1] C:\Users\oran\Desktop\kabdani\linamaster.sav 
 

 

 



Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

إدارة الوقت 1
b
 . Enter 

 

a. Dependent Variable: ضغوط البیئة المادیة للعمل 

b. All requested variables entered. 

 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,167
a
 ,028 ,009 ,69194 

 

a. Predictors: (Constant), إدارة الوقت 

 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,698 1 ,698 1,457 ,233
b
 

Residual 24,418 51 ,479   

Total 25,115 52    

 

a. Dependent Variable: ضغوط البیئة المادیة للعمل 

b. Predictors: (Constant), إدارة الوقت 

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 4,364 1,190  3,667 ,001 

 233, 1,207- 167,- 324, 391,- إدارة الوقت

 

a. Dependent Variable: ضغوط البیئة المادیة للعمل 

 

 

 
Regression 
 



 

 

Notes 

Output Created 21-MAY-2019 11:11:51 

Comments  

Input 

Data 
C:\Users\oran\Desktop\kabd

ani\linamaster.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
53 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 

Statistics are based on 

cases with no missing values 

for any variable used. 

Syntax 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF 

OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) 

POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT 

التنظیمي_الھیكل_ضغوط  

  /METHOD=ENTER 

الوقت_إدارة . 

Resources 

Processor Time 00:00:00,03 

Elapsed Time 00:00:00,03 

Memory Required 2436 bytes 

Additional Memory Required 

for Residual Plots 
0 bytes 

 
 
[DataSet1] C:\Users\oran\Desktop\kabdani\linamaster.sav 
 

 

 

Variables Entered/Removed
a
 



Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

إدارة الوقت 1
b
 . Enter 

 

a. Dependent Variable: ضغوط الھیكل التنظیمي 

b. All requested variables entered. 

 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,008
a
 ,000 -,020 ,78871 

 

a. Predictors: (Constant), إدارة الوقت 

 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,002 1 ,002 ,003 ,957
b
 

Residual 31,725 51 ,622   

Total 31,727 52    

 

a. Dependent Variable: ضغوط الھیكل التنظیمي 

b. Predictors: (Constant), إدارة الوقت 

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 3,020 1,357  2,226 ,030 

 957, 054, 008, 369, 020, إدارة الوقت

 

a. Dependent Variable: ضغوط الھیكل التنظیمي 

 

 
 
Regression 
 

 



 

Notes 

Output Created 21-MAY-2019 11:13:01 

Comments  

Input 

Data 
C:\Users\oran\Desktop\kabd

ani\linamaster.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
53 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 

Statistics are based on 

cases with no missing values 

for any variable used. 

Syntax 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF 

OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) 

POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT 

الشخصیة_الضغوط  

  /METHOD=ENTER 

الوقت_إدارة . 

Resources 

Processor Time 00:00:00,00 

Elapsed Time 00:00:00,00 

Memory Required 2436 bytes 

Additional Memory Required 

for Residual Plots 
0 bytes 

 
 
[DataSet1] C:\Users\oran\Desktop\kabdani\linamaster.sav 
 

 

 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 



إدارة الوقت 1
b
 . Enter 

 

a. Dependent Variable: الضغوط الشخصیة 

b. All requested variables entered. 

 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,425
a
 ,181 ,165 ,42246 

 

a. Predictors: (Constant), إدارة الوقت 

 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 2,007 1 2,007 11,245 ,002
b
 

Residual 9,102 51 ,178   

Total 11,109 52    

 

a. Dependent Variable: الضغوط الشخصیة 

b. Predictors: (Constant), إدارة الوقت 

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1,557 ,727  2,142 ,037 

 002, 3,353 425, 198, 663, إدارة الوقت

 

a. Dependent Variable: الضغوط الشخصیة 

 

 
 
Regression 
 

 

 

Notes 



Output Created 21-MAY-2019 11:13:21 

Comments  

Input 

Data 
C:\Users\oran\Desktop\kabd

ani\linamaster.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
53 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 

Statistics are based on 

cases with no missing values 

for any variable used. 

Syntax 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF 

OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) 

POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT التحدي_ضغوط  

  /METHOD=ENTER 

الوقت_إدارة . 

Resources 

Processor Time 00:00:00,00 

Elapsed Time 00:00:00,00 

Memory Required 2436 bytes 

Additional Memory Required 

for Residual Plots 
0 bytes 

 
 
[DataSet1] C:\Users\oran\Desktop\kabdani\linamaster.sav 
 

 

 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

إدارة الوقت 1
b
 . Enter 

 

a. Dependent Variable: ضغوط التحدي 

b. All requested variables entered. 



 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,248
a
 ,061 ,043 ,67254 

 

a. Predictors: (Constant), إدارة الوقت 

 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1,508 1 1,508 3,333 ,074
b
 

Residual 23,068 51 ,452   

Total 24,575 52    

 

a. Dependent Variable: ضغوط التحدي 

b. Predictors: (Constant), إدارة الوقت 

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1,763 1,157  1,524 ,134 

 074, 1,826 248, 315, 575, إدارة الوقت

 

a. Dependent Variable: ضغوط التحدي 

 

 

 
Regression 
 

 

 

Notes 

Output Created 21-MAY-2019 11:13:40 

Comments  

Input Data 
C:\Users\oran\Desktop\kabd

ani\linamaster.sav 



Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
53 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 

Statistics are based on 

cases with no missing values 

for any variable used. 

Syntax 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF 

OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) 

POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT التحكم_ضغوط  

  /METHOD=ENTER 

الوقت_إدارة . 

Resources 

Processor Time 00:00:00,03 

Elapsed Time 00:00:00,03 

Memory Required 2436 bytes 

Additional Memory Required 

for Residual Plots 
0 bytes 

 
 
[DataSet1] C:\Users\oran\Desktop\kabdani\linamaster.sav 
 

 

 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

إدارة الوقت 1
b
 . Enter 

 

a. Dependent Variable: ضغوط التحكم 

b. All requested variables entered. 

 

 

Model Summary 



Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,466
a
 ,217 ,202 ,52849 

 

a. Predictors: (Constant), إدارة الوقت 

 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 3,956 1 3,956 14,163 ,000
b
 

Residual 14,245 51 ,279   

Total 18,200 52    

 

a. Dependent Variable: ضغوط التحكم 

b. Predictors: (Constant), إدارة الوقت 

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,472 ,909  ,519 ,606 

 000, 3,763 466, 247, 931, إدارة الوقت

 

a. Dependent Variable: ضغوط التحكم 

 

 

 
Regression 
 

 

 

Notes 

Output Created 21-MAY-2019 11:13:56 

Comments  

Input 

Data 
C:\Users\oran\Desktop\kabd

ani\linamaster.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 



Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
53 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 

Statistics are based on 

cases with no missing values 

for any variable used. 

Syntax 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF 

OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) 

POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT االلتزام_ضغوط  

  /METHOD=ENTER 

الوقت_إدارة . 

Resources 

Processor Time 00:00:00,00 

Elapsed Time 00:00:00,03 

Memory Required 2436 bytes 

Additional Memory Required 

for Residual Plots 
0 bytes 

 
 
[DataSet1] C:\Users\oran\Desktop\kabdani\linamaster.sav 
 

 

 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

إدارة الوقت 1
b
 . Enter 

 

a. Dependent Variable: ضغوط االلتزام 

b. All requested variables entered. 

 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,280
a
 ,078 ,060 ,49583 



 

a. Predictors: (Constant), إدارة الوقت 

 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1,068 1 1,068 4,342 ,042
b
 

Residual 12,538 51 ,246   

Total 13,606 52    

 

a. Dependent Variable: ضغوط االلتزام 

b. Predictors: (Constant), إدارة الوقت 

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2,436 ,853  2,856 ,006 

 042, 2,084 280, 232, 483, إدارة الوقت

 

a. Dependent Variable: ضغوط االلتزام 

 



  ��ص م

، وذلك )GNL1(ا�� تحديد اثر ادارة الوقت ع�� ضغوط العمل �� مؤسسة سوناطراك مركب  �دفت الدراسة       

لدى موظفي مؤسسة من خالل �جابة ع�� �ش�الية الرئ�سية ما �و أثر إدارة الوقت ع�� ضغوط العمل 

تحقيق أ�داف الدراسة قمنا باختيار ول. التحلي��و ، باستخدام املن�� الوصفي )GNL1مركب (سوناطراك 

شملت ثالثة محاور، وع�� ضوء ذلك تم جمع البيانات و تحليل�ا و اختبار الفرضيات باستخدام برنامج اس�بانة  

موظفا من مجتمع الدراسة املت�ون من  53 ��عينة الوتمثلت ، SPSSا��زمة �حصائية للعلوم �جتماعية

إنما من النتائج أ�م�ا أن إدارة الوقت ال تؤثر ع�� ضغوط العمل �ش�ل عام،موظف، فتم التوصل إ�� عدد 1000

ف�لما .الضغوط ال��صية و باألخص ضغوط التحكم و �ل��ام ب�ن ادارة الوقت و  وجدنا تأث�� و عالقة موجبة 

  .�انت �ناك إدارة جيدة للوقت �لما زادت الضغوط ال��صية  

  .إدارة الوقت، ضغوط العمل، ضغوط تنظيمية، ضغوط ��صية:  ال�لمات املفتاحية

Résumé  

      L’étude visait à déterminer l’effet de la gestion du  temp  sur la pression du travail au niveau du 

complexe (GNL1) Sonatrach, En répondant au principal problématique qui est L'impact de la 

gestion du temp sur la pression du travail des employés de cet établissement. On utilisant une 

approche descriptive analytique. Pour atteindre les objectifs de l'étude Nous avons sélectionné un 

questionnaire à trois axes, et pour cela les données ont été  collectées, analysées et examiner les 

hypothèses on utilisant  le programme statistique SPSS. Un certain nombre de résultats ont été 

atteints, la gestion du temp N'affecte pas les pressions de travail globales, mais nous avons trouvé 

une relation positive entre la gestion du temp et les pressions personnelles, en particulier le 

contrôle du stress et l'engagement. 

Mots-clés: gestion du temps, pressions au travail, pressions réglementaires, pressions 

personnelles. 

 


